
Kako je lahko Marija, ki je kot najsvetlejša zvezdica
tudi Mati Stvarnikova?

TRETJI  DAN

Lei je mamica včeraj povedala, da Marijo imenujemo Zgodnja
danica. Zdaj že ve, da je Marija svetla Jezusova lučka, ki je kot
zvezdica, ki na nebu najmočneje sveti.
 
V Leini glavici se kar iskri. Marija je podobna najsvetlejši
zvezdici, obenem pa je Mati Stvarnikova, ki je zvezdice ustvaril.
 
"Kdaj je Bog ustvaril svet, vpraša Lea svojega dedka?" "Oh, to se je
zgodilo že davno davno, pred mnogimi milijoni let," ji odgovori
dedek.
 
"Milijoni let", vzklikne Lea! "Kako pa je potem Marija lahko
Stvarnikova mamica, če pa je Bog ustvaril svet pred davnimi
milijoni let! Tega pa res ne razumem. Saj Marija ni živela pred
milijoni let!"
 
"Preprosto", ji odgovori dedek. "Bog je večen, pri njem ni časa kot
pri nas. Isti Bog, ki je ustvaril svet, je v Jezusu postal človek in v
Svetem Duhu ostaja z nami do današnjega dne. "Saj vsak dan
poslušaš Emo, kako igra klavir. Ko skupaj zaigra na tri tipke,
lahko slišiš, kako lepo zvenijo vse tri skupaj, čeprav so različne.
Tako so tudi Bog Oče, Jezus in Sveti Duh kot en sam glas, in pri
njih ni časa. Zato Marijo lahko imenujemo Mati Stvarnikova!"
 



TRETJI  DAN

Danes te vabimo, da s pomočjo staršev, bratov, sester iz materialov,
ki jih imaš doma, izdelaš svoj inštrument. Nekaj idej najdeš v
priponki!
 
Bodi čim bolj iznajdljiv! Svoj inštrument lahko okrasiš, mu dodaš
kakšno nalepko, nanj napišeš svoje ime ...
 
Zvečer ob večerni molitvi skupaj z brati in sestrami nebeški mamici
Mariji zaigrajte in zapojte pesem: Ti, ki si na svet prinesla sonce. Če
znaš, lahko sestaviš tudi svojo pesem Mariji. Zamisli si svoje besedilo
in glasbeno spremljavo. 
 
Inštrument položi v vaš skupni molitveni kotiček!
 
Ti, ki si na svet prinesla sonce,
razjasnila noč v najlepši dan.
Ti, ki lepa si kot mlado jutro,
Mati si, vodnica naših dni.
 
Po vrtovih smo nabrali rože, 
v gredah utrgali najlepši cvet. 
V vence spletli smo molitve naše,
zdaj polagamo jih na oltar. 
 
Zate Marija, nagelj je in rožmarin,
rožmarin, rožmarin.
Zate Marija nagelj je in rožmarin,
za ljubezen in spomin.

V tvojem licu je lepota dneva,
v tvojih belih rokah skrit je mir. 
Našo srečo v svojem srcu nosiš,
naše solze v tvojih so očeh. Zate ...
 
Ko na nebu zvezde se zbudijo,
dan umira, noč prihaja k nam.
Z Jezusom prihajaš v naše hiše,
z nami moliš, predno dan zaspi. Zate ...

Današnji izziv



Že veš, da si čudovito ustvarjen? Se kdaj sprašuješ, zakaj si
ustvarjen tak, kakršen si? 
 
Obdarjen si z mnogimi talenti! Neguj jih in jih deli z drugimi!
 
Bog te je imel v mislih na začetku stvarjenja in je komaj čakal, da
zaživiš, ker si čudovit prav tak, kot si. 
 
Danes prosi Očeta, za dar, da boš znal videti ljudi, kot jih vidi
Bog. Potem v njih ne boš več videl pomanjkljivosti, temveč čudež
stvarjenja.
 
Zahvali se mu zanj! Zahvali se mu za vse podarjene talente, s
katerimi si tako edinstven in neponovljiv. 
 
Deli svoje misli z bližnjim. Povej mu, v čem je on dober, v čem ga 
 občuduješ. Zahvali se mu, da je ob tebi. 
 
To je tudi priložnost, da si kot mož in žena podelita, v čem je kdo
od vaju dober. Kaj drug pri drugem cenita in spoštujeta? 
 
Zahvalita se drug drugemu!
 

SAMO ZA ODRASLE

Čas zame, za naju ...

Tretji dan: Čudovito si ustvarjen ...


