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Ko gredo misijonarji po svetu, se morajo naučiti tujega jezika. Včasih pa se vse skupaj pomeša in
nastane velika zmeda. Reši zmedo v spodaj napisanih povedih. Označi črke tako, da doboš smiselne
povedi. Izberi eno izmed njih in jo skušaj ta teden uresničevati. Kako uspešen si bil pri tem, sporoči
katehetu, ki ti je poslal to sporočilo.
1. BOPO DIPI VEPEDNOPO PRIPIPRAPAVLJEPEN POPOMAPAGAPATIPI.
2. KEPER JEPE JEPEZUPUS MOPOJ PRIPIJAPATEPELJ, ZVEPEČEPER NEPE POPOZAPABIPIM MOPOLIPITIPI.
3. TAPA TEPEDEPEN SEPE BOPOM TRUPUDIPIL, DAPA BOPOM IPIZPOPOLNIPIL SVOPOJEPE
DOPOLŽNOPOSTITI BREPEZ GOPODRNJAPANJAPA.

Terezija Deteta Jezusa
zavetnica misijonarjev

–

Ko je bila Terezija še otrok, je bila zelo razvajena. Velikokrat je zahtevala in pričakovala, da bodo starši in
njene starejše sestre naredili vse, kar si je zamislila in zaželela. Znala je biti zelo trmasta in jokala je za
vsako malenkost. Ko je imela deset let, je zelo zbolela. Bali so se, da ob umrla. Njene sestre so ob njeni
postelji molile in prosile Jezusovo mater Marijo, da bi Terezija ozdravela. Zgodilo se je tako. Je pa bolezen
in ozdravljenje ozdravilo tudi njeno srce. Postala je manj občutljiva in želela si je o Jezusu pripovedovati
vsem ljudem. Namesto, da bi hodila po svetu, je postala redovnica v karmeličanskem samostanu. Bogu je
obljubila, da bo vse svoje življenje molila za tiste ljudi, ki po vsem svetu s svojimi besedami, življenjem in
delom pomagajo ubogim, oznanjajo Božjo ljubezen in to, da nas je Jezus s svojim življenjem, trpljenjem,
smrtjo in vstajenjem odrešil. Jezus je njene molitve zelo pogosto uslišal in zato jo imenujemo tudi
zavetnica misijonarjev.
Reši spletni kviz. Tvoje geslo bo poletelo na Slovenski katehetski urad. Morda prejmeš eno izmed treh
nagrad.

Molitev

za

misijone

V tem tednu vsak večer zmoli molitev za misijone:
Nebeški Oče, vedno znova nas po ljudeh opominjaš, da
smo tudi mi misijonarji. Podari nam darove Svetega
Duha, da bomo pogumno pričevali za evangelij.
Pomagaj ljudem, da se bodo srečali z ljubeznijo Jezusa
Kristusa in da tudi v teh težkih časih ne bodo izgubili
vere, da je Jezus močnejši od vseh bolezni. To te
prosimo v imenu tvojega Sina, ki živi in kraljuje
vekomaj. Amen.
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