
Lea je mamico in očka prosila, da bi jo naučila vseh Marijinih
imen. Veliko jih je, in zapomnila si jih bo samo, če jih bo vztrajno
ponavljala. Tako se z očkom, mamico, Emo, Martinom in
Jakobom zdaj vsak večer zberejo in skupaj zmolijo litanije, s
katerimi se spomnijo vseh Marijinih imen. 
 
Lea si vsak dan zapomni kakšno novo Marijino ime. Posebej
imenitno ji je ime Stolp Davidov. To pa zato, ker ima Lea bratca
Davida, ki ne živi z njeno družino, saj je že v nebesih. In ne samo
to! V nebesih ima svoj stolp. Ko bo prišla k njemu, se bosta lahko
po mili volji lovila po oblakih. Tudi, če ji bo kdaj ušel, ne bo prav
nič jezna! Tako vesela bo, da se končno lahko igra z njim.  
 
Ko so danes odmolili litanije, je Lea dejala: "Ste slišali, da ima naš
David v nebesih svoj stolp! Gotovo mu ga je zgradila Marija!" 
 
A sestrica Ema ji razloži: "Lea, kaj ne veš, da je naš David dobil
svoje ime po kralju Davidu, ki je bil Jezusov praprapraprapra
dedek. In v njegovem času so s stolpa radi gledali, kdaj bo sel
prinesel kakšno novico. Veš, kako zelo dolgo so ljudje čakali na
sla, ki jim bo prinesel novico, da se bo rodil Odrešenik. Šele z
Marijo se je vse to uresničilo. Njej je angel oznanil novico, ki je do
takrat ni slišal nihče: To je, da bo prav ona postala Jezusova
mamica! Zato Marijo imenujemo Stolp Davidov.
 

Ima Lein bratec v nebesih res svoj stolp?

DEVETI  DAN



Danes smo v šmarničnem branju prebrali, da je eno izmed
Marijinih imen tudi Stolp Davidov. Včasih, ko še niso poznali
telefonov, računalnikov, pošte, so si pomembna sporočila med
seboj prenašali preko sla. Kdor je želel izvedeti kakšno novico, se
je povzpel visoko na stolp, in prvi pričakal sla s pomembno
novico. 
 
Danes boš doma zgradil svoj stolp. Za to lahko uporabiš
material, ki ga imaš doma – lego kocke, tulce toaletnega papirja
ali brisačk, morda se preizkusiš v stolpu iz kart? Pri večerni
molitvi se spomni, kako je Marija izvedela pomembno novico, da
bo postala Jezusova mamica.
 

Dobri Bog, 
po angelu si Mariji oznanil veliko novico, 

da bo spočela in rodila sina, 
ki bo velik, sin Najvišjega. 
Danes se ti želim tudi jaz 
zahvaliti za dar življenja. 
Hvala, da si me ustvaril, 

me čuval pod maminim srcem 
in mi namenil dan, 

ko sem pokukal na ta svet. 
Prosim te za vse tiste otroke, 

ki jih tako kot Leinega bratca, 
skrbno čuvaš pri sebi v nebesih. 

Amen.
 

Današnji izziv

DEVETI  DAN



Kateri del današnje zgodbe te je najbolj zaznamoval? Katero
sporočilo   najglasneje odmeva v tvojih mislih? Bi svoje občutke
lahko opisal z eno samo besedo? Morda je to stolp, pomembna
novica, radost, hrepenenje ... ali pa nebesa, Lein bratec,
preizkušnja? 
 
Vsak od nas si včasih tako močno želi, da bi lahko splezal visoko
na stolp, kjer bi stal in čakal na pomembno novico, ki si jo tako
močno želi. Pa vendar ne gre vedno vse tako zlahka. Velikokrat je
treba znati počakati, potrpeti, odpreti oči in ušesa, saj nam lahko
Gospod sporoča pomembno novico po drugih stvareh, po
dogodkih, ki jih nismo niti pričakovali. 
 
 

Hvalim te (hvaliva te), Gospod, 
za tvojo brezpogojno očetovsko skrb zame (naju).

Tebe  Marija, Stolp Davidov, 
za tvojo nežno, ljubečo in  materinsko skrb zame (naju). 

Blagoslavljam (blagoslavljava)  vse tiste,
ki si mi (nama) jih poslal na pot.

in ki so mi (nama) pomagali skozi preizkušnje.
Pomagaj mi (nama) odpustiti tistim,

ki so me (naju) prizadeli
in mi (nama) podeli svoj mir. 

Amen.
 

SAMO ZA ODRASLE

Čas zame, za naju ...

Deveti dan: Pričakovana novica ...


