Glasnik

STRAN ZA OTROKE

veselega oznanila
Dobri Jezus. Svojo mamo, ki si jo
dal tudi vsem nam za mater, si vzel
k sebi v nebo. Tega se spominjamo
na veliki šmaren oziroma na
praznik Marijinega vnebovzetja.
Verjamemo, da nas skupaj s tabo
varuje in nas spremlja na naših
poteh. Za vse to bi se radi še
posebej zahvalili na ta praznični
dan. S svojim blagoslovom naj bdi
nad nami danes in sleherni dan.
Amen.
AK
ZGODBA O
NEVARNOSTI BOGASTVA
Jezus je nekoč povedal zgodbo o zelo
bogatem posestniku.
“Nekega leta je imel ta bogataš
najobilnejši pridelek, odkar je
pomnil.
»Moje kašče so premajhne,« je rekel.
»V njih ni dovolj prostora, da bi
spravil vse to žito, zato bom podrl vse
svoje stare kašče in zgradil večje.
Zbral bom vse svoje dobrine in jih
spravil v velika skladišča, vse
zaklenil, nato pa počival in užival.
Rekel si bom: Zdaj se imaš česa
veseliti! Zato jej, pij in bodi dobre
volje. Naredi si življenje lepo!«
»Neumnež!« je rekel Bog. »Še to noč
boš umrl. Kaj ti bo potem koristilo
vse tvoje bogastvo?« (prim. Lk 12)
Pozneje so se učenci spominjali te
zgodbe in spomnila jih je na mladega
bogataša. Ko so sedeli ob ognju in
razmišljali o zgodbi, so umolknili in
se zagledali v plamene.
Tudi nas Jezus nagovarja s to
življenjsko zgodbo. Kaj nam želi
povedati? Prav to, da ne bi vsakdo
izmed nas samo užival v vsem tem,
kar ima, temveč se trudil za kaj več.
To, kar ima, delil s prijatelji in
drugimi, ki so potrebni pomoči. Ni na
prvem mestu število naših igrač,
znamka kolesa ali oblačil in
podobno, temveč to, kar nosimo v
svojem srcu. To nas dela prijatelje
ljudi in Jezusa. Takšnega bogastva ni
potrebno skrivati, temveč ga deliti.
Prav v tem, ko deliš z ljubeznijo in
osrečuješ ljudi okrog sebe, je največji
užitek in veselje.
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MARIJINA KAPELICA
Lepo, da je danes Marijin praznik in da smo lahko skupaj doma. Nič ne bom skrival, da
imam svoj dom zelo rad.
Živim na vasi in naša ulica je že stara, hiše pa so lepo obnovljene in nekatere tudi nove.
Ulica je kratka in slepa, zato po njej nihče ne vozi hitro. Čisto na koncu prideš do potoka
in čez brv na travnik. To je najlepše – travnik in za njim gozd!
Tam na koncu ulice stoji stara Marijina kapelica. Bog ve, kdo in zakaj jo je postavil: ni pa
treba ugibati, da je imel rad Marijo in se je zatekal k njej po pomoč. Babi mi je povedala,
da so enkrat zaradi obnove ceste hoteli kapelico porušiti, pa se je uprla cela ulica – in
cesto so vseeno lepo speljali.
Veste, kapelica je bila potrebna obnove – tako so rekli odrasli – zato so se letos spomladi
zbrali in jo polepšali. Dobila je novo streho in lepo belo so jo pobarvali. Tudi Marijin
oltarček se kar sveti. Pod lipo, ki se košati nad kapelico, pa so postavili novo mizo in
klopi. Vam povem, da je tam najlepše sedeti in klepetati s prijatelji.
Ker je danes praznični dan, smo se zbrali stari in mladi iz ulice. Pod lipo so prinesli še
več miz in klopi, na njih pa same dobrote. Kdo jih je spekel? Vsaka hiša nekaj: eni kruh,
drugi meso, eni potico, spet drugi pa so prinesli pijačo.
Ampak – najprej je bil blagoslov Marijine kapelice – prišel je gospod župnik, jaz sem mu
ministriral, pevci so zapeli Marijine pesmi. Tudi otroci smo zapeli pesem Mariji v čast.
Bilo je veselo. V senčki pod lipo smo pri eni mizi sedeli otroci, pri drugi pa so bili vsi naši
starši in stari starši. Prav nihče ni manjkal, vsi so pohiteli domov, eni celo z morja. Prišla
sta tudi Majina mami in ati, ki sta tako zaposlena, da jih skoraj nikoli ne vidiš. Med
slovesnostjo je Majinemu atiju dvakrat zvonil mobitel, ker se mora vedno kaj
pomembnega pogovoriti – ampak bil je z nami, in to je Maji veliko pomenilo.
Gospod župnik je to posebej pohvalil: »Najlepše je, da ste zbrani vsi iz ulice, da ste vsi
sodelovali pri obnovi, ker spoštujete našo dediščino in Marijo. Lepo je, da se znate tudi
skupaj veseliti.«
Vidite, to je naša ulica. »Ko je treba, stopimo skupaj,« pravi naš dedek. »Saj ne hodijo vsi
iz ulice v cerkev, ampak dobri ljudje so. Vesel sem, da živimo v tej ulici. In še posebej
vesel, da nas je tokrat tudi Marija še posebej povezala.«
Po: M. Strašek Januš, Mati resnične ljubezni

KAKO SE GLASI MOLITEV ZDRAVAMARIJA?
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj.
Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
Sveta Marija, mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
Amen

Po: Youcat za otroke

