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Jezus je med nami

– za

23 lekcija, str. 100–104

vse čase, trajno navzoč

+Na začetku se pokrižamo in zmolimo Zdrava Marija +
Slava Očetu…
Vstopili smo v mesec MAJ, posvečen Jezusovi in naši
nebeški materi Mariji. Zato se kristjani zbiramo pri
šmarnicah
pobožnosti
v
čast
Mariji.

Marija je naša nebeška mati, h kateri se zaupno
zatekamo z različnimi prošnjami, vedoč, da nas
vedno sliši in tudi usliši.
Kljub letošnjemu hladu so že tu
in tam zacvetele drobne
šmarnice.
V preteklosti se je okrog teh
dišečih cvetk spletno kar nekaj legend, med drugim tudi ta, da so šmarnice
zrasle povsod tam, kamor so na zemljo kanile solze Marije zaradi človeškega
greha.
Ker se verouk nadaljuje na daljavo vas vabim, da se vsaj malo potrudimo, saj
vemo, da nam bo s skupnimi močmi uspelo.
V učbeniku si na strani 100 pozorno preberite 23. lekcijo.
Domača naloga? Po e-mailu je to pot ne bo potrebno pošiljat.  Vaša oplemenitev meseca maja naj bo: * - vsak
večer molitev posvečena Mariji; * O Gospa moja… (kdor je še vedno ne zna, naj si pomaga z besedilom v učbeniku
na stran 130- med molitvami).
Naj ljubezen, hvaležnost in veselje vseh nas do Jezusa in Marije dobi vsak dan
močnejša in vesela ˝krila˝. Zato se priporočimo angelu varuhu ; *Sveti angel,
Prisluhnimo in zraven zapojmo pesem: LEPI MESEC MAJ, na povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=hhTPgGgK1Kk
(Glej, v deželo že prihaja lepi mesec maj. S sabo ptičkov spev prinaša in zelenja v
gaj. Zopet so se razcvetele v gozdu za vasjo šmarnice prelepe, bele, ki dehte
sladko. Rad bi zopet v gozd zahajal; kakor sem nekoč. Rad bi tiho sanje sanjal
cvetke trgajoč. Spet nabral bi šopek cvetja in Mariji v dar bi v kapelici na vasi dal
ga na oltar.)
* Vsak večer si preberite, čemur sicer prisluhnemo pri šmarničnem branju:
http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2021/04/Prelistaj.pdf

Še OBVESTILO: Dne 25.5.2021 se načrtuje naše srečanje:
»
«
(ločeno - enako kot prvotno pri verouku, po urah in skupinah).
Vabilo na zaključno srečanje boste prejeli tudi teden pred datumom.
Ob srečanju boste prejeli tudi spričevala, v kolikor ste izpolnjevali domače naloge, boste ocenjeni. Časa
imate še dovolj, tudi zamudniki. Prosim, da takrat s seboj prinesete delovne in tudi liturgične zvezke, da jih
bomo lahko skupaj pregledali.
Lep in blagoslovljen teden vsem - vaša katehetinja

