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BOG NAREDI VSE NOVO IN ŽIVO 
 

»Kakšna so nebesa?« je vprašala Mojca. 
»Ne vem,« je odgovoril dedek. »A predstavljaj si, da si nov piščanček v jajčni 
lupini. Svet, ki ga vidiš, je precej temen. Potem pa se nekega dne izvališ na naš 
veliki svet in vse je svetlo, sijoče in drugačno.« 
Mojca je zaprla oči. Poskušala si je predstavljati, da je nov piščanček, ki se izleže 
na dedkovem velikem sončnem vrtu. Ko je odprla oči – je sonce bleščalo in vrt je 
bil čudovit! 
»V nebesih bomo tudi mi drugačni,« je rekel dedek. 
»Ampak ti me boš poznala in jaz bom poznal tebe. In imeli bomo nova telesa, ki 
nas ne bodo bolela, ne bodo škripala ali preminila. Ne bomo se utrudili, postarali ali 
zboleli. Pomisli na gosenico. Nekega dne se spremeni v rjavo bubo brez leska, 
potem pa …«  
»Potem pa je čudovit metulj!« je rekla Mojca. 
Poletela je okrog vrta, kot bi imela metuljeva krila. Bila je vesela, da lahko Bog vse 
naredi novo in živo. On naredi, da se piščančki izvalijo iz jajčne lupine in da se 
bube spremenijo v metulje. On naredi, da prašna semena zrasejo v rdeči mak in 
češnjeva drevesa zrasejo iz majhnih rjavih češnjevih koščic.  

Po: M. Strašek Januš, Mati resnične ljubezni 

VSI SVETI 
 

Vsemogočni večni Bog, 

tvoja Cerkev se danes veseli skupnega 

praznika vseh svetnikov 

in slavi njihove zasluge. 

Prosimo, naj nam nepregledna množica 

naših svetih bratov in sester 

izprosi tvoje obilno usmiljenje. 

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, 

tvojem Sinu, 

ki s teboj v občestvu Svetega Duha 

živi in kraljuje vekomaj.  

Amen. 
Po: Molitve za otroke 

Kdo pride v nebesa? 
 

Vsi, ki Bogu rečejo v celo DA, pridejo v nebesa;  
tisti, ki poznajo Boga, pa njegovi ljubezni  
za vedno rečejo NE, pa tja ne morejo. 
 

Noben človek ne more z gotovostjo reči:  
Ta ali oni bo šel v pekel.  
Božje usmiljenje je neskončno.  
Želi, da bi vsi prišli v nebesa.  
O nečem pa je Cerkev vseskozi prepričana:  
Ko človek umre in želi priti k Bogu,  
pogosto obstaja še ena težava:  
muči ga še takšna stvar, ki se je resnično sramuje. 
V tem primeru mu Bog da še eno priložnost,  
da se lahko tega osvobodi.  
Temu rečemo, da je v vicah.  
Moramo mu pomagati tako, da molimo zanj. 

 

Kaj so to vice? 
 

Slikovita beseda prihaja iz »pekoče bolečine«, ki nas na primer zadane, če se 
spominjamo, kako smo nekoč ljubljenega človeka pustili  na cedilu. Tako se nam 
lahko pripeti tudi v velikem srečanju s Kristusom – vsekakor: »V bolečini tega 
srečanja, ob katerem se razodene vse, kar je nečistega in bolnega v našem bivanju, 
je rešitev. Njegov pogled, dotik Njegovega srca, nas ozdravi v nekakšni boleči 
preobrazbi, kakor skozi ogenj« (papež Benedikt XVI.).  
 

 
 

Po: Youcat za otroke 

ZAHVALNA NEDELJA 
 

V mesecu novembru se spominjamo 

naših bližnjih, ki so že umrli, hkrati pa 

je ta mesec tudi posebna nedelja, ki se 

imenuje »zahvalna«. Ponuja nam 

priložnost, da se še posebej zahvalimo 

za vse prejete darove. 

Pri vsaki sveti maši je sicer priložnost, 

da se po obhajilu v tihoti v svojem 

srcu še posebej zahvalimo za to, da 

Jezus prihaja med nas, da biva v naših 

srcih.  

Pa se sicer v našem vsakdanjem 

življenju znamo zahvaljevati ali nam 

je vse samo po sebi umevno, da 

imamo? 

Naj bo zahvalna nedelja priložnost, da 

rečemo iskren »hvala« najprej našim 

staršem za vse, kar storijo za nas, sicer 

pa velja hvala tudi učiteljem in 

učiteljicam, pa katehetom, 

katehistinjam, babici, dedku, sošolcem 

in sošolkam, šoferju na avtobusu … 

Mnogo je ljudi, ki nam omogočajo, da 

je naše življenje lahko varno, prijetno 

ter polno novih doživetij, izkušenj in 

znanj.  

Zahvaliti pa se je vsekakor vredno tudi 

Bogu, ki nam je podaril oči, da lahko 

vidimo, jezik, da lahko govorimo, 

noge in roke, pa seveda srce, ki bije ter 

lahko tako izkusi ljubezen, toplino, a 

tudi žalost in razočaranje. 
 

Hvala, dobri Jezus, ker te lahko 

poznam. Hvala, ker me spremljaš na 

vsem mojih potem. Hvala, ker imam 
kaj jesti in kaj obleči. Hvala, ker lahko 

po mnogih čutim tudi tvojo neizmerno 
ljubezen. Amen. 

A. K. 

 


