27. maj: IZZIV ZA OTROKE
Po planinskem izletu se je dedi počutil zelo slabo. Polonin očka ga je odpeljal k zdravniku, ki ga
je takoj poslal v bolnišnico. Njegovo srce je začelo popuščati in potrebna je bila operacija.
Dedek je pred operacijo prejel zakrament bolniškega maziljenja. Ob obisku v bolnišnici se je
Polona stisnila k njemu. Zaznala je enak vonj kot pri Joštu, ko je bil krščen. Dediju je rekla, da
diši po Jezusu. On je odvrnil: »Če je tako, potem bo pa vse v redu.« Vendar se ni izteklo po
načrtih. Okužil se z bolnišnično bakterijo.
Tistega večera smo dobili dobro novico. Dedku se je stanje začelo izboljševati, vendar je bila
pot do okrevanja in popolnega zdravja še dolga. Babi je sklenila, da bomo v družini opravili
devetdnevnico za dedkovo zdravje. Devet dni bomo šli vsak dan k sveti maši in potem molili še
doma. To je bil za nas otroke velik izziv. V nedeljo že gremo k maši, ampak vsak dan? No,
obljubili smo, da se bomo potrudili, saj gre vendar za dedija.
Prvi dan smo najprej šli k sveti maši, doma pa zvečer molili žalostni del rožnega venca. Ta
govori o Jezusovem trpljenju in smrti. Drugi dan smo po sveti maši doma molili častitljivi del
rožnega venca. Ta govori o Jezusovem vstajenju. Tretji dan smo šli k maši, po kateri smo molili
litanije pred Najsvetejšim. Najsvetejše je Jezus v monštranci. Monštranca pa je zlata posoda,
ki je podobna soncu. V njej je bela hostija. Litanije so posebna molitev, posvečena Mariji,
Jezusu ali kateremu drugemu svetniku. Sestavljene so iz posameznih vzklikov in odgovorov
nanje: »Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.« Četrti dan smo doma po maši molili svetli del
rožnega venca, ki govori o Jezusovih čudežih in njegovem delu za ljudi. Peti, šesti in sedmi dan
smo ponavljali dele rožnega venca. Osmi dan smo se po večerni maši zbrali ob naši Mariji in
molili Marijine molitve. Otroci smo zmolili molitve Zdrava Marija, O, gospa moja, Angel
gospodov in spet Zdrava Marija. Deveti dan zvečer je župnik daroval mašo za dedijevo zdravje
in nato prišel k nam ter skupaj z nami molil vse dele rožnega venca. Tokrat smo zmolili tudi
veseli deli, ker smo v vseh dneh molitve dobivali dobre novice o dedijevem zdravju. Babi je bila
ponosna na nas, ker smo vztrajali, in nam je čestital za naš pogum in moč.
Po štirinajstih dneh v bolnišnici smo dedija lahko prvič obiskali. Našega obiska je bil vesel,
Dedi je bil videti bolj slabo, vendar je dejal, da se počuti bolje takoj, ko vidi vse nas. Ko sem
ga zagledala, sem se stisnila k njemu, saj sem pogrešala njegov objem. Ko sem bila čisto blizu,
mi je dedi rekel: »Vonj po Jezusu pa res pomaga.«
Jaz sem dodala: »Ne samo vonj po Jezusu, tudi Marija in njena priprošnja pri Bogu.«
Dediju smo povedali za devetdnevnico za njegovo zdravje ter za vse molitve in prošnje teh
dni.
Naloga: Poskusi tudi ti izziv devetdnevnice za kašen poseben namen.

