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ALI JE V HOSTIJI RES JEZUS?

Dobri Jezus, hvala ti za to šolsko
leto, ki se izteka. Hvaležni smo ti
za nova znanja in spoznanja, pa
tudi za vse preizkušnje, skozi
katere smo se krepili v našem
odnosu do tebe in med seboj. Stoj
ob strani vsem, ki morajo te
zadnje šolske dni še pridobiti
ocene ali drugače dokazati svoje
znanje.
Obilno blagoslovi vse učitelje in
katehete, ki so tudi skozi težke
tedne preizkušnje zaradi korona
virusa to šolsko leto vztrajali z
nami. Daj nam vsem priložnost,
da se v prihajajočih poletnih
mesecih odpočijemo in z dobrimi
deli okrepimo naše življenje.
Amen.
AK

»Pri prvem svetem obhajilu boste prvič prejeli Jezusa,« je župnik Pavle učil male veroukarje, ki so
bili tik pred prejemom zakramenta prvega svetega obhajila.
Naslednji dan so se otroci tudi v šoli med odmorom pogovarjali o tem in poslušali so jih drugi, ki niso
hodili k verouku. Malega Toma, ki bi rad bil z njimi, a ga doma niso pustili, je vedno kaj zanimalo.
»Dobili boste Jezusa? Kako pa?« je bil radoveden.
Urška je hitro odgovorila: »V mali beli hostiji! To je čisto mali beli kruhek.«
»In kako je lahko v njem Jezus?« je Toma vedno bolj zanimalo.
Zdaj je Urška vedela, da ne bo mogla sama dobro razložiti, zato mu je rekla: »Tom, pridi jutri z
nami, ko bomo v cerkvi vadili za prvo obhajilo. Tam ti bo gospod župnik vse razložil!«
Naslednjega dne je Tom res šel z njimi. Ko ga je župnik videl, je bil prav vesel. Tom je samo tiho
sedel, poslušal in gledal, kako so se vadili sprejemati hostijo na roko in jo nesti v usta. Naenkrat pa
ni mogel več ostati tiho in je vprašal: »Kaj niste rekli, da dobite prvič hostijo šele v nedeljo?«
Sošolci so ga malo jezno pogledali, župnik Pavle pa se je z njim prijazno pogovoril: »Dobro, da
sprašuješ, tako se boš veliko naučil. Vidiš, to je samo vaja in naše hostije so navaden kruhek, ker
še niso posvečene.«
»Posvečene, kaj to pomeni?« je hitel spraševati Tom.
»Posvetimo jih pri maši, ko postanejo Jezusovo telo, znamenje njegove navzočnosti med nami.«
»Kaj je hostija potem res Jezus?« ga je zanimalo.
»Tako rečemo, da prejmemo Jezusa, saj hostija pove, da je Jezus res med nami v podobi kruha,«
je skušal župnik čim preprosteje razložiti.
Tom je precej nesrečno gledal in mu ni bilo veliko jasno. »Moj ati pravi, da so to neumnosti, ki se ne
dajo dokazati! Zato se norčuje iz babice, ko gre k maši.«
Župnik, ki je to dobro vedel, je žalosten gledal Toma. Njemu in vsem otrokom je lepo povedal: »A
se vam zdi, otroci, da se da v svetu prav vse dokazati z razumom? Naše življenje je polno skrivnosti
– in ena od najlepših skrivnosti je prav naša vera, ki presega naš razum.«
Urška pa ni mogla biti več tiho in je dodala: »Veš, Tom, tudi to je skrivnost, da tebe vleče med nas,
četudi se tvoj ati iz vsega norčuje. Ti tako rad opazuješ zvezdno nebo – a lahko tam vse razumeš?«
Tom je zamišljeno rekel: »Dobro vem, vse to je tako čudovito in skrivnostno. Bolj ga odkrivaš, več je
vprašanj …«
Župnik Pavle je bil vesel takega odgovora, saj je otrokom lahko razložil še to: »No, vidite, tako bo
tudi z vašo vero v Jezusa: bolj ga boste spoznavali, več vprašanj vam bo postavljal – in vedno bolj
vas bo privlačil.«
Po: M. Strašek Januš, Kraljica duhovnikov

Kaj pomeni »Veruj v enega Boga« (Ne imej drugih bogov poleg mene.)?
To prvo pravilo igre pomeni: Obstaja le en Bog. Bog je pomembnejši od vsega.

SRCE
JEZUSOVO
Osem dni po prazniku sv. rešnjega
telesa in krvi, obhajamo praznik srca
Jezusovega. To nam želi biti vsem na
razpolago: da nas sprejme ob vsakem
trenutku in da na nas vselej razliva
svojo neizmerno ljubezen.

Hvala ti, Jezus, za tvoje ljubeče srce.
Vanj smemo položiti vse svoje skrbi
in težave, vse svoje življenje.
Prosimo te, daj nam moči, da bomo
mogli po tvojem ljubečem srcu tudi
mi brezmejno ljubiti. Tako tvoje
ljubezni ne bomo držali le zase,
temveč jo bomo hvaležno delili z
drugimi. Amen.
Po: Molitve za otroke

Bog je pomembnejši kot zaslužek velike vsote denarja.
Bog je pomembnejši kot to, da si slaven in imaš veliko oboževalcev.
Bog je celo pomembnejši od mene samega.
Bog mi podarja dobro življenje; on je moj prijatelj, moja sreča.
Po: Youcat za otroke

