
 Leini obiski pri Jezusu, vsi kamni cerkve
in Kraljica Cerkve 

OSEMNAJSTI DAN

Lea upa, da bo nekoč postala svetnica. Rada bo pomagala mamici in
očku, babici in dedku in se trudila, da se ne bi preveč jezila nad bratcem
Jakobom, kadar ji ta nagaja. Potem ji bo gotovo uspelo.
 
Toda, če hočeš postati svetnik, moraš dobro poznati Jezusa. Zato gre Lea
rada k sveti maši, posebno kadar lahko prepeva v otroškem zborčku.
Takrat ji maša mine kot bi mignil. 
 
Včasih pa s teto, kar tako brez razloga, na kratko vstopita v cerkev, da
pozdravita Jezusa v zlati hiški in zalijeta rože, če je to potrebno.
 
"Kajne teta, da je Marija tudi kraljica naše cerkve?" vpraša Lea teto. "O
tole bo pa malo bolj zapleteno," si potiho misli teta, ker že ve, da jo Lea o
tem sprašuje, ker je pri večerni molitvi slišala Marijino ime Kraljica
Cerkve. 
 
"Res je Lea. Saj veš, da je Marija sprejela angelovo povabilo in postala
Jezusova mamica?, jo vpraša teta in nadaljuje: "Jezus je v njej rasel in
brcal dokler ni bil dovolj velik, da je prišel na svet. In Marija je bila vse
dotlej njegova hiška."
 
"Saj že vem, teta," hiti Lea. "Jezus je zdaj v zlati hiški, zato je Marija
Kraljica Cerkve", modruje Lea. "Prav imaš, ji pritrdi teta. "A ne samo to,
Pomisli malo. Kjer pa še biva Jezus, poleg tega, da je tukaj v zlati hiški?" 
 
Lea malo pomisli, nato pa pove, kar sta jo naučila mamica in očka.
"Jezus biva tudi v Emi in Martinu, pa v Jakobu, pa v mamici in očku, pa v
dedku in babici, pa v tebi, pa v sosedovi teti Minki ..." "No vidiš, Lea. Zato
Marija ni samo kraljica teh kamnov, iz katerih je zgrajena naša cerkev,
ampak je kraljica vseh ljudi, ki se v njej zbiramo. Zato Marijino ime
Kraljica Cerkve  ne pišemo z malo začetnico, ki bi pomenila samo to
stavbo, ampak z veliko začetnico, ker je to skupno ime za vse ljudi vseh
časov, ki verujemo v Jezusa," še pove teta.
 
 



OSEMNAJSTI DAN

Cerkev je naša velika družina. Tudi Lea je v pogovoru s teto ugotovila,
da cerkev ne pomeni le zgradbe iz kamnov, ampak smo to ljudje, ki
živimo povezani med seboj kot bratje in sestre v Jezusovem imenu. Smo
kot majhni kamenčki, vsak malo drugačen in poseben, a skupaj
gradimo nekaj velikega … 
 
Danes poišči v naravi nekaj kamnov, ki so čim bolj ovalne oblike. Vsak
kamen bo predstavljal člana vaše družine ali skupine prijateljev, zato
jim s flomastrom ali tempera barvo nariši še obraz, lahko tudi lase in
obleko. Z močnim lepilom jih prilepi na podlago, ki je lahko tudi
nekoliko večji kamen in jih razporedi okrog majhne svečke (idejo
najdeš v priponki). Ta izdelek je simbol naše družine, v kateri smo
rojeni. Prav tako pa je tudi simbol družine Cerkve in simbol nebeške
družine, saj nas vse povezuje ista luč - Jezusova ljubezen.
 
 
“Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi
med njimi.” (Mt, 18, 20) 

 
Naša mati Marija! 

V tem mesecu nas še posebej vabiš, 
naj se kot družina zbiramo ob Jezusu, 
saj je moč skupne molitve res velika.

 
Lepo je imeti ob sebi ljudi, 

ki molijo zame, ko mi je težko, 
ki se veselijo z menoj, mi pomagajo rasti v veri 

in me opomnijo, če zaidem na pot, 
ki ne pelje bližje k tvojemu Sinu. 

Sam ne bi zmogel. 
Hvala ti za to družino, ki mi jo daješ preko Cerkve. 

Hvala, da te lahko kličemo mati 
in vedno pri tebi vedno najdemo varno zavetje. 

Amen.
 

Današnji izziv



Cerkev je odprta za vse ljudi. Otroke, mlade in starejše, družine,
osamljene, revne in premožne … Jezus ni delal razlik med ljudmi. Prišel
je za vse nas in postali smo pisan mozaik krščanstva, saj se kljub naši
medsebojni različnosti enkratno dopolnjujemo in tvorimo celoto. 
 
Tudi v vsakdanjem življenju se srečujemo z ljudmi, ki so precej
drugačni od nas. Včasih je težko najti skupni jezik, ohranjati
sprejemajočo držo do drugega in se zavedati, da je tudi on/ona tako kot
jaz otrok istega Očeta … Očeta, ki naju ljubi ... Oba čisto enako. V molitvi
prosi Boga, naj odpre tvoje srce, da bi lahko druge sprejemal v tem, kar
so. Zahvali se za te osebe, za njihovo bogastvo enkratnosti in
neponovljivosti, ki ga prinašajo na svet.
 
Ustavita se še pri vajinem odnosu. Katere so tvoje pozitivne lastnosti in
katere od sozakonca?  Kako se dopolnjujeta v vajini različnosti? Znata
medsebojne razlike videti in jih obrniti v prid vajinemu odnosu? 
 
 

Ni treba, da sva enaka,
različnost je stvarstva hvalnica.
Če bil bi svet v eni sami barvi,
le kako bi nastala mavrica?!

Po podobi isti sva ustvarjena,
ista pesem v srcu je zapisana,

isti ritem kri poganja in slavi Boga;
ritem veselja,

ritem življenja,
ritem srca…

 
(Pesem Ritem srca skupine Gloria)

 
 

SAMO ZA ODRASLE

Čas zame, za naju ...

Osemnajsti dan:  Kako se dopolnjujemo? ...


