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dobri kralJ in lJUbeča kralJica
Vsem svetnikom je skupno, da ni nihče živel sveto z namenom, da bi
postal svetnik. Hoteli so le, da bi bili dobri ljudje in zvesti Božji otroci.
Hrepeneli so po življenju, ki ga bodo po smrti živeli pri nebeškem
Očetu. Skupna sta jim globoka vera in iskren odnos do Boga.
»Pa nam povej o kakšnem kralju, ki je svetnik,« je prosila Petra.
»Kar nekaj svetnikov modre krvi, kot pravite ljudje, je v
nebesih. Zanimiv je francoski kralj.«
»Francija nima kralja,« se je oglasila Tamara.
»Zdaj ne, včasih ga je pa imela,« je razložila Manca.
»Ne prekinjajte angela,« ju je miril Peter.
»Kot sem dejal. V nebesih je med svetniki francoski kralj, ki
mu je ime Ludvik, deveti francoski kralj s tem imenom. Bil je
velikodušen do svojih nasprotnikov in ščitil je slabotne. Želel je
izpolnjevati Jezusovo zapoved ljubezni do bližnjega. Revežem je
dajal streho, hrano in obleko. Obiskoval je bolnike in jim stregel.«
»No, to je bil pa res pravi kralj,« je priznal Peter.
»Tudi gobavcem je stregel in se jih ni bal dotakniti,« je
nadaljeval Serainček.
»To so tisti bolniki, ki razpadajo pri živem telesu?« je zanimalo Tamaro.
»Da, tisti,« je pokimal Serainček. »Gobavcev so se ljudje bali.
Strah jih je bilo, da bi se nalezli te bolezni. Francoskega kralja
Ludvika IX. tega ni bilo strah. Ustanovil je številne bolnišnice,
sirotišnice in zavetišča. Pri vsem tem pa je bil pravičen in zvest
Kristusov učenec.«
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»Zanimivo, da so vladarji lahko dobri. Ali je tudi kakšna
kraljica med svetniki?« je zanimalo Manco.
»Da, tudi kraljice so v nebesih,« je pokimal Serainček. Ena
izmed njih je Marjeta Škotska.«
»Torej je bila Angležinja,« je vedel Peter.
»Da, čeprav se je rodila na Madžarskem. Angleški kralj je
bil takrat pregnan iz Anglije in je živel pri madžarskem kralju.
Marjeta se je poročila s škotskim kraljem. Tudi zanjo je značilno,
da je pomagala revežem. Prodala je celo svoj nakit, da je lahko
kupovala hrano za reveže.«
»Je bila pa res dobra kraljica,« se je strinjala Manca.
»Res je bila dobra kraljica. Bila je prava mati svojemu ljudstvu. Njen mož je bil precej surov in hitre jeze. Marjeta pa ga
je uspela s svojo dobroto in modrostjo tako spremeniti, da ji
je tudi on pomagal pri skrbi za reveže. Oba sta jih sprejemala,
jih posedla za mizo in jim stregla.«
»Se pravi, da so zamenjali vloge – kralj in kraljica sta stregla
svojim podložnikom. Moralo bi biti ravno obratno,« se je
zasmejala Tamara.
»Res je,« se je strinjal Serainček, »kamor je segla njena oblast,
tja je segla tudi njena dobrota. Bila je zelo čuječa kraljica. Če
je izvedela, da se je komu zgodila krivica, je takoj naredila vse,
da bi jo popravila.«
»Jaz sem mislil, da so vladarji le uživali v svojem bogastvu,
organizirali bogate pojedine, hodili na lov in se zabavali,« je
pristavila Tamara.
»Mnogi so živeli tako. Vendar pa so bili tudi med vladarji skromni,
dobri, ponižni, zvesti in ljubeči ljudje,« je zaključil Serainček.
»Približno tako kot danes,« je dodala Manca.
naloga: Preveri, ali imajo domače živali in rastline v vašem
domu dovolj vode.
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