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1. maj
Mali angel Serafinček dobi novo nalogo

Mali angel Serafinček se je v nebesih začel dolgočasiti. Ko je hodil 
sem in tja, je srečal Marijo, Jezusovo mamo.

»Serafinček, kako si?« ga je prijazno ogovorila.
»Dobro, hvala. Le dolgčas mi je,« je odgovoril.
»Dolgčas?« se je začudila Marija. »V nebesih ti vendar ne more 

biti dolgčas.«
»No, saj mi ni dolgčas v pravem pomenu besede.«
»Priznam, da te ne razumem,« se je nasmehnila Marija.
»Dolgčas mi je po zemlji in po ljudeh,« je priznal Serafinček. »Rad 

bi šel zopet na zemljo, učil in nagovarjal ljudi.«
»Kaj pa bi jih rad učil?« je zanimalo Marijo.
»Moliti,« je imel Serafinček pripravljen odgovor.
»Tako? Moliti?« se je začudila Marija.
»Ja, moliti bi jih učil,« je pokimal.
»Kako si pa prišel na to idejo?« je zanimalo Marijo.
»Večkrat slišim, da ljudje na zemlji premalo molijo. Pogovarjal 

sem se tudi z drugimi angeli in svetniki, ki pravijo, da je molitev na 
zemlji vse bolj redka. Ljudje so pozabili, kako pomembna je molitev. 
Da je to pogovor z našim Očetom,« je Serafinček vneto razlagal 
Mariji.

»To drži,« je pokimala Marija.
»Me veseli, da se strinjaš z menoj,« je bil vesel Serafinček.
»Ti bi šel torej na zemljo in ljudi učil moliti?«
»No, ne bi jih ravno učil moliti. Veliko molitev imajo napisanih 

in nekatere znajo tudi na pamet. Hotel bi jim le dopovedati, da je 
molitev tako pomembna kot zrak, ki ga dihajo. Ali kot voda, ki jo 
pijejo.«

»Kako bi jih pa o tem podučil?« je zanimalo Marijo.
»Tako, da bi se pogovarjal z njimi,« je modro odgovoril Serafinček.
»Aha. Pa misliš, da bi ti verjeli?«
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»Prav gotovo,« je samozavestno pokimal Serafinček. »Ljudje sami 
čutijo, da potrebujejo molitev. Le malo prigovarjanja potrebujejo.«

»Hm, če je pa tako, pa le pojdi na zemljo in jih uči,« se je strinjala 
Marija.

»Super,« je poskočil Serafinček. »Takoj grem povedat drugim 
angelom.«

»Počasi, počasi,« ga je mirila Marija. »Kdaj pa želiš iti?«
»Takoj bi šel,« je bil navdušen Serafinček.
»Malo razmisli,« je dejala Marija. »Ujeti moraš pravi čas. Najbolje 

je takrat, ko je kakšen praznik ali priprave na praznik. Če boš 
enostavno prišel na zemljo in začel ljudem govoriti o molitvi, te ne 
bodo tako radi poslušali, kot če to povežeš s kakšnim praznikom.«

»Ravno to sem imel tudi namen,« se je zasmejal Serafinček.
»Res? Kakšen praznik si pa imel v mislih?« je zanimalo Marijo.
»Nisem imel v mislih praznika,« je odkimal Serafinček. »V mislih 

sem imel tvoj mesec, če sem čisto natančen.«
»Mesec maj?«
»Tako je,« je pokimal Serafinček. »Tvoj mesec. Tako bom imel 

veliko časa, da lahko hodim po zemlji in ljudi spodbujam k molitvi.«
»Potem pa le pojdi in želim ti čim več uspeha,« se je nasmehnila 

Marija.

Naloga: V svoji sobi postavi Marijin oltarček.
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2. maj
Molitev je pogovor s prijateljem

»Maks, pridi, večerna molitev!« se je zaslišal mamin glas iz dnevne 
sobe in zmotil Maksa sredi igre. 

»Pridem!« je zaklical in se igral naprej. Minilo je nekaj minut, 
nakar je mama stopila skozi vrata njegove sobe.

»Maks, pridi k večerni molitvi!«
»Zakaj moramo zopet moliti?« se je je Maksu nakremžil obraz.
»Ljubček, vsak dan je potrebno moliti,« je poudarila mama. 

»Kako naj računamo na Božjo pomoč in bližino, če ne bomo vsak 
dan v stiku z njim?«

»Saj smo že včeraj molili.«
»Včeraj je bilo za včeraj, danes pa za danes. Bogu se moramo ob 

koncu dneva zahvaliti, da smo se vsi srečno vrnili domov in da je za 
nami miren dan.«

»Saj smo se mu že včeraj zahvalili.«
»Včeraj za včeraj, danes pa za danes. Pridi, da te ne bomo čakali!« 

je še dejala in odšla.
»Zakaj se ti zdi molitev odveč?« je zaslišal glas za seboj.
»Petra, ne skrivaj se in mi ne nagajaj!« se je Maks ujezil.
»Jaz nisem tvoja sestrica,« je zopet zaslišal neznani glas, ki je 

tokrat zvenel zelo veselo. »Jaz sem, Serafinček!« se je predstavil mali 
angel.

»Serafinček? Kakšno ime je to?« se je začudil Maks.
»Jaz sem angel. Hodim po svetu, skrbim, da bi bili ljudje čim boljši 

in bi radi molili.«
»Nekaj podobnega kot angel varuh?«
»Ne čisto. Lahko pa tudi tako razumeš. Zakaj nočeš moliti?«
»Saj rad molim. Ampak ne vsak dan. To je preveč. Dovolj bi bilo 

vsak drugi dan. Ali pa mogoče vsak tretji dan. Tako pa molimo zjutraj 
pa pred jedjo pa zvečer,« je našteval Maks.

»In koliko ur molite?« je vprašal Serafinček.
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»Saj ne molimo več ur, le nekaj minut.«
»Hm, nekaj minut,« je zamišljeno ponovil Serafinček. »Kako 

vesel bi bil ti, če bi se tvoja oče in mati s teboj pogovarjala le nekaj 
minut? Ali pa če bi se tvoji prijatelji s teboj igrali samo nekaj minut? 
Ure in ure pa bi bil sam.«

»Kako to misliš?« se je čudil Maks.
»Molitev je pogovor z Bogom. Kadar moliš in se z njim pogovarjaš, 

je podobno, kot kadar se ti igraš s prijatelji. Se družite in ste dobre 
volje. Tudi Bog se zelo rad pogovarja, tako kot ljudje.«

»Saj se ne pogovarja. Samo mi govorimo,« je protestiral Maks. 
»Seveda odgovarja. Kadar moliš z veseljem in se zavedaš, da se 

pogovarjaš z Bogom, se ti v srce naselita veselje in ljubezen. To je 
njegov odgovor. Moli in boš videl.«

»A tako? Tega pa nisem vedel. Dobro, grem molit, bom videl, če 
bom dobil odgovor od Boga,« je hitro dejal in stekel iz sobe.

Naloga: Povabi svoje starše k večerni molitvi.
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