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Dobri Jezus, hvala ti, za ta
počitniški čas. Daj, da dobro
izkoristim proste tedne: naj
spletem nova prijateljstva, koristno
preživim prosti čas in vsak dan
znova občudujem lepote tvojega
stvarstva. S svojo materjo Marijo
mi stoj ob strani in me varuj pred
nezgodami ter slabimi dejanji.
Amen.
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»Nauči nas moliti,« so učenci prosili
Jezusa. »Prav,« je odgovoril Jezus.
»Skrivnost molitve je v tem, da
najdeš čas zanjo (med počitnicami
ga je prav gotovo veliko). Z njim se
pogovarjajte kot s svojim očetom, ki
skrbi za vas in vam želi vse dobro.
Niso potrebne mnoge besede.
Dovolj je, da ste iskreni pred Bogom
in poveste to, kar vas teži in kaj
potrebujete. Bog je tu. Bog vas
posluša in vam bo dogovoril (toda
vedite, da njegov odgovor morda ne
bo tak, kot si ga vi sami želite!).
Jezus bo storil to, kar ve, da je za vas
najbolj prav. Prosite Boga, naj vam
odpusti, ko storite kaj takega, kar
veste, da ni prav – toda poprej tudi
sami odpustite tistim, ki so vas
prizadeli oziroma bili kakorkoli
nesramni do vas.«
Jezus je svoje učence naučil celotno
besedilo molitve, s katero naj se
obračajo k nebeškemu Očetu. To je
molitev, ki jo Jezusovi učenci
molimo vsak dan. Jo poznaš tudi ti?
Kdo je pa tebe naučil moliti in na
kakšen način?
Najdi v teh poletnih dneh več časa,
za sproščeno molitev ter pogovor z
Jezusom in Marijo.
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POGUMNO ALI PREDRZNO?
Mami je s hladilnika odlepila dva popisana lista papirja, na katera so otroci ves teden zapisovali
svoja pogumna in predrzna dejanja. Odpravljali so se na družinski počitniški izlet, zato ju je
spakirala v nahrbtnik.
Poiskali so kotiček za piknik ob robu gozda. Blaž je komaj čakal, da preberejo, kaj vse piše na listih.
Zato so se morali že kmalu ustaviti.
»Prav, pa dajmo.« Mami je list o pogumu podala Neži, sama pa je ohranila tistega na temo
predrznosti. Neža je začela brati pogumna dejanja: Pri maši prvič berem Božjo besedo. – Postavim
se za prijatelja, ki ga drugi otroci v vrtcu ne marajo. – Tilnu pomagam urediti zapiske. – Anton gre
samostojno po vrvi na otroškem igrišču. – Sam grem na ministrantske vaje. – Poberem plastenko,
ki jo je neznanec odvrgel v travo.
»No, tole pa je kar nekaj dobrih in pogumnih del,« je vzkliknil ati. Bil je prav zadovoljen. »So to vse
vaša dela?« Otroci so pokimali, za marsikatero od njih so morali premagati veliko strahu, da so se
zmogli odločiti zanj. Ati jih je vprašal, ali je bilo težko. Neža je pokimala: »Ja, jaz se vedno
sprašujem, zakaj bi to počela, zdi se mi pretežko, kaj si bodo mislili drugi … Take neumne misli mi
rojijo po glavi in težko jih je premagati.«
»Ampak ti je uspelo!« Mami jo je močno objela.
»Meni pa je vseeno, kaj si bodo mislili, samo ne da se mi …« je povedal Blaž. »Raje bi počel kaj
drugega, prijetnega …«
»Pa res, le zakaj bi šel k ministrantom, če pa lahko gledaš risanko ali med potjo zaviješ na igrišče,
kajne?« je bil razumevajoč ati. »Ampak zakaj si vseeno šel, in to še čisto sam?«
»Ker nisem hotel biti predrzen, ampak pogumen! Če bi ostal na igrišču, bi bilo to predrzno, kajne?«
je izstrelil Blaž.
»Dobro si to potuhtal! Bravo, premagal si željo po udobju in še več, premagal si strah! To je
pogumno! Čestitam.« Ati je po moško lopnil Blaža čez ramo in fant je od samega ponosa v trenutku
zrastel za par centimetrov.
Mami je prebrala še seznam s predrznostmi: »Rečem grdo besedo. – Mami pokažem jezik. –
Spotaknem bratca. – Skrijem sošolki čevlje. – Na skrivaj pojem celo vrečko čipsa …«
»A zato ga sedaj nimamo s sabo!« je na zadnje prebrano ves žalosten odreagiral Blaž. Mami ga je
vzela v naročje. »Ko ravnamo predrzno, je na koncu vedno nekdo žalosten …« je pripomnila. »In
še nekaj je zanimivo, na pogumna dejanja smo ponosni, kajne? Predrznih pa nas je sram in jih
obžalujemo.«
»Res je tako. Tudi Bog nam pravi, naj se ne bojimo. Kdor je pogumen, naj tvega, saj ga varuje Bog.
Pred nami je še celo poletje, to je ogromno časa za pustolovščine!« se je spomnil ati. Obrnil je list
papirja in otroke spodbudil, naj pripravijo seznam poletnih izzivov – takih, ki zahtevajo kar nekaj
poguma. … Kaj pa boste pogumnega poleti počeli vi?
Po: M. Pezdir Kofol, Zakajčki

Zakaj molimo očenaš?
Očenaš je čisto posebna molitev, kajti to je edina molitev, ki nas jo je naučil Jezus sam.
V sedmih velikih korakih nam kaže, kako naj bi se pogovarjali z Bogom.
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