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DIM IZ KADILNICE 
 

»Zakaj duhovnik pri slovesni sveti maši dimi po cerkvi?« želi vedeti Miha. 
»Duhovnik ne dimi, ampak uporablja kadilo,« ga popravi Blaž.« 
»Kadar sem blizu oltarja, še doma dišim po kadilu,« pove sovje doživetje Eva. 
Seveda, čisto po žensko, si mislijo fantje, ki z vonjavami nimajo tako poglobljenega 
odnosa kot dekleta. A vendar, če smo pozorni, opazimo, da smo pri sveti maši z dušo in 
telesom. Ljudje imamo pet čutov: vid, sluh, tip, okus in vonj. Pri bogoslužju sodelujemo 
tudi z vonjem, zato je uporaba kadila gotovo tudi pomembna. Ko duhovnik pri slovesnih 
svetih mašah pokadi oltar, darove in evangeljsko knjigo, se dim dviga proti nebu, kakor bi 
nas vabil z glasnim vzklikom: »Kvišku srca!« 
»To pomeni, da si Bog želi, da se pogovarjamo z njim v molitvi, da mu zaupamo in ga 
imamo radi,« razmišlja Matevž na glas. 
»Seveda, Bog nas ima rad in hrepeni po naši ljubezni. Kadilo pa nam lahko pove še 
nekaj. Morda kdo ve, kaj?« vpraša Blaž. 
»Pri nas doma imamo prižgano kadilnico za božič, pa na silvestrovo in še na praznik 
svetih treh kraljev, da je bolj praznično in slovesno.«  
»In veselo,« doda Luka. 
»Prav imata, zato se s kadilom tudi v cerkvi ustvari vzdušje veselja in slovesnosti. 
Pokažemo pa lahko tudi spoštovanje, zato pri maši kadimo oltar, križ, evangeljsko knjigo, 
darove, duhovnika in tudi vernike. Za nas, ki smo v cerkvi, je to posebna čast, kadar nas 
duhovnik ali ministrant močno pokadita, saj smo soudeleženi pri Jezusovi daritvi. Zato ni 
čudno, da ponesemo vonj kadila še domov, kot je prej povedala Eva.« 
»Od danes naprej se ne bom več zmrdoval, ko bom videl kadilnico,« iskreno pove Miha, 
»saj me je vonj kadila motil. Zdaj vem, na kaj vse lahko pomislim, ko bom opazoval dim, 
ki se dviga proti nebu.« 
»In na kaj boš pomislil?« ga vpraša Luka. 
»Spomnil se bom, da se kadilo uporablja zato, da je pri maši slovesno in veselo, in da si 
Jezus želi, da se naše molitve k njemu dvigale kakor dim kadila.«  

Po: M. Razboršek, Marija, naša prijateljica 

Dobri Jezus. Stopili smo v novo 

koledarsko leto. Blagoslavljaj vse dni 

tega leta, tvoja nebeška mati Marija, pa 

naj z našimi angeli varuhi stopa z nami 

po vseh naših poteh. Daj, da bomo v 

tem letu zgled tvoje ljubezni med 

našimi sovrstniki, hkrati pa nam 

pomagaj, da bomo prinašali veselje 

med vse ljudi. Naj bo naše življenje 

takšno, da se bomo ob koncu leta z 

veseljem in ponosom ozirali nazaj, ker 

smo izpolnili zastavljene načrte. Amen. 
 

AK 

Kaj je Biblija? 
 

Biblija je najpomembnejša knjiga na svetu. Imenujemo jo tudi Sveto pismo.  
V njej je zapisano, kar vemo o Bogu. 
Sveto pismo nam pripoveduje, kako zelo nas Bog ljubi.  
Po besedah Svetega pisma nas Bog neposredno nagovarja. 
 

Sveto pismo ni knjiga s starimi pravljicami .  
Ko berem Sveto pismo, vem: Bog sam mi sedaj govori. 
Če na primer v Svetem pismu piše:  
»Vi ste luč sveta« (Mt 5,14),  
smo s tem mišljeni tudi mi, današnji kristjani.  
Bog od nas pričakuje, da bo po  nas na svetu svetlo in lepo. 

 
Ali drži, kar piše v Svetem pismu? 
 

Vse v Svetem pismu, kar naj bi brezpogojno vedeli o Bogu in o svoji poti k Njemu, drži. 
 

Z Božjo pomočjo svetopisemski avtorji pripovedujejo, kar so razumeli o Bogu in kar je Božje 
ljudstvo z njim doživelo.  
Pripovedujejo v svoji govorici in z znamenjem svojega časa. 
 
Kaj bi se zgodilo, če bi s Svetim pismom ravnali prav tako kot s svojim mobilnim telefonom? 
Če bi se obrnili, ker smo ga pustili ležati doma, in šli nazaj, da bi ga vzeli, če bi ga večkrat na 
dan vzeli v roko, če bi v Svetem pismu prebirali Božja sporočila, kot prebiramo sporočila na 
mobilnem telefonu?« (papež Frančišek) 

Po: Youcat za otroke 

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE 

(SVETI TRIJE KRALJI) 
 

Po kratkem presledku od Jezusovega 

rojstva obhajamo 6. januarja 

slovesnost njegovega razglašenja. 

Njega, ki ga je Marija povila, je na 

današnji dan spoznal svet. Jezus se 

danes razodene svetu kot Bog. Naši 

zastopniki so sveti Trije kralji, ki so 

sledili zvezdi in šli počastit Jezusa. 

Tudi na obzorju vsakega vernika se 

pogosto prikaže zvezda. To je notranji 

Božji navdih, ki vabi vernika k 

velikodušnim dejanjem. 

Kakor so sveti Trije kralji obdarovali 

Gospoda z zlatom, kadilom in miro, 

tako tudi mi poiščimo v svojih srcih 

primeren dar, s katerim bomo počastili 

Odrešenika. 
 

 
 

O Bog, današnji dan si po zvezdi 

vodnici narodom razodel svojega 

Sina. Že zdaj te v veri spoznavamo, 
vodi naše dneve tako, da bomo nekoč 

tvoje veličastvo gledali v vsej slavi. 
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, 

tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu 

Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. 
Amen. 

Molitve za otroke 

 


