
Lea ima zelo rada rožice. Zdaj, ko prababice ni več, zanje skrbi skupaj
z babico. V njenem vrtu jih je veliko, od zvončkov in kronic, ki
pokukajo iz zemlje, ko je še zima, do šmarnic, ki dehtijo v maju in
lepih rdečih vrtnic, ki prav zdaj začenjajo odpirati popke. Potem
pridejo na vrsto pisane cinije, jeseni pa krizanteme. Toda Lei so
najlepše vrtnice.
 
"Kako so lepe, babica," reče Lea babici, ko se ustavi pred čudovito
plezavo rdečo vrtnico. "Res so lepe. Tako zelo lepe, da stara zgodba
pravi, da je Eva, potem, ko sta z Adamom morala zapustiti raj, od
angela izprosila to čudovito cvetlico, ki jo je potem posadila na zemlji,
da jo je spominjala na lepoto raja."
 
"Kajne babica, vrtnica je najlepša izmed vseh rož, je kraljica rožic,
tako kot je Marija naša kraljica." "Res je, vrtnica je obenem tudi polna
skrivnosti. Vidiš tale popek tule. Vsak dan se bo malo bolj odprl, vsak
dan bo lepši, bolj poln. In taka je tudi Marija. Ko je bila otrok, nihče ni
vedel, da je ona tista, ki jo je Bog izbral, da bo postala Jezusova
mamica. In ko jo je angel obiskal, ni nikomur izdala skrivnosti, ki ji jo
je zaupal."
 
"Res je, Bog je moral še enkrat poslati angela, da je tudi Jožefu
povedal, da bo Marija Jezusova mamica," babico dopolni Lea. 
 
"Vse nenavadne stvari, ki so se ji dogajale, je ohranila v svojem srcu.
To, da je bil Jezus poseben otrok, ki je bil zelo moder. In to, da ji je
starček Simeon povedal, da ji bo zelo hudo, ko bo Jezus umrl na križu,
tako zelo hudo, kot bi ji meč prebodel srce. Tudi to je ostalo
zaklenjeno v njenem srcu. Ljudje smo le počasi odkrivali vse te
Marijine skrivnosti," še doda babica. "Vidiš Lea, Marija je bila res zelo
skrivnostna in obenem tako zelo lepa kot je tale najina vrtnica, katere
popki se vsak dan za pikico bolj odprejo in se počasi počasi pokažejo v
vsej svoji lepoti." 
 
"Babica, ne povej! Že vem," vzklikne Lea. "Zato Marijo imenujemo
Roža skrivnostna." "Prav imaš", se Lei babica nasmehne in se
zasanjano zazre v čudovite rožne popke.
 

Babičine vrtnice in roža skrivnostna
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nekaj barvnega papirja (lahko tudi belega pobarvaš), 
lepilo,
slamico ali palčko ali vejico … za steblo. 

Tako kot se rože spomladi počasi začnejo odpirati in cveteti, se je tudi
Marija kot roža razcvetela v čudovito žensko. Bližina Boga jo grela in
ji dajala moč za pogumne korake. Bog jo je zalival s svojo milostjo, da
je lahko rasla in se razvijala. Enako želi tudi za nas. Želi, da rastemo v
Njegovi ljubezni in se veselimo življenja. Vesela srca so lepa srca, tako
kot so lepe rože, saj razveselijo vsakega, ki jih pogleda.
 
Spet je čas za ustvarjanje. Izdelaj rožo, ki te bo spominjala na Marijo.
Potreboval boš: 

 
Barvni papir nareži na tanjše trakove. Izreži tudi krogec za sredino
rožice in nanj prilepi zapognjene trakove, ki predstavljajo cvetove
rože (kot vidiš v prilogi). 
 
Na koncu cvet prilepi na steblo in rožica je narejena. Naj te spominja
veselje in lepoto, ki jo tudi ti nosiš v srcu in z njo delaš svet lepši!
 

Mati Marija, ti si roža skrivnostna. 
Tudi vsak izmed nas je malce skrivnosten.

Pomagaj nam, da bomo znali videti lepoto drug v drugem 
in si vedno prizadevali tudi pokazati, 

kako radi se imamo med seboj. 
Včasih mislimo, da je samoumevno in da naši bližnji vedo, 

da jih imamo radi. 
A ni vedno tako. 

Pomembno je, da si to tudi povemo in pokažemo. 
Marija, ti nam pomagaj, da bomo razvijali tisto najlepše v sebi 

in tudi v drugih vedno iskali lepe stvari.
Amen.

 
Vsak član družine naj o vsakem pove eno pozitivno lastnost, ki jo pri
njem ceni. Zahvalite se Bogu, da je vsak od vas prav  to, kar je.
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Današnji izziv



Kako pa si vidva pokažeta, da se imata rada? 
So to iskrene besede pohvale, potrditve in spodbude, ki si jih
namenita? 
Ali čas, ki ga posvetita drug drugemu? 
So to ljubeči dotiki, s katerimi si sporočata, da sta si blizu? 
Se kdaj obdarita in nepričakovano poklonita drobno pozornost,
nekaj kar vesta, da bo zakoncu veliko pomenilo? 
Postorita kakšno delo namesto drugega in mu s tem naredita
uslugo, ga razbremenita?

Skozi zgodovino so se ohranila pričevanja, da je vonj po vrtnicah,
čeprav jih fizično ni v bližini, znamenje Božje navzočnosti in
blagoslova. Ta pojav je bil pogosto povezan z Marijinimi prikazovanji
in čudeži. S tem nam Marija sporoča, da je z nami, nas spremlja in
varuje, da skrbi za nas. Marija najde toliko načinov, da nam pokaže,
kako rada nas ima. 
 

 
Avtor knjige 5 jezikov ljubezni, Gary Champan, v knjigi razkrije pet
načinov izkazovanja ljubezni drugemu. Ne govorimo namreč vsi
istega jezika in zelo pomembno je, da ugotovimo na kakšen način se
počutimo ljubljenega/o mi sami ter na kakšen način se počutijo
ljubljeni naši bližnji. Njegove knjige (5 jezikov ljubezni za otroke, 5
jezikov ljubezni za samske, 5 jezikov odpuščanja, 5 jezikov ljubezni
najstnikov…) so lahko dragocena obogatitev vsakega odnosa, zato jih
priporočamo v branje.

SAMO ZA ODRASLE

Čas zame, za naju ...

Trideseti dan:  Jezik ljubezni ... 


