VESELI DEL: JEZUS JE VESELA NOVICA
KI SI GA DEVICA OD SVETEGA DUHA SPOČELA
V mesto Nazaret je k Mariji na obisk prišel angel Gabrijel. Sporočil ji je
čudovito novico: Bog je Marijo izbral, da bo postala postala Jezusova mamica.
Marijo je bilo zelo strah, a je sprejela Božje povabilo. In angelova napoved se
je uresničila: Marija je bila noseča.

KI SI GA DEVICA
V OBISKOVANJU ELIZABETE NOSILA
Marija je morala o angelovem obisku nekomu povedati. Odločila se je, da
obišče sorodnico Elizabeto, ki je tudi bila noseča. Ko je po dolgi poti končno
prispela, je Marija pozdravila sorodnico. V tistem trenutku pa je poskočilo dete
v Elizabetinem trebuhu. Elizabeta je vedela, da Marija pričakuje Božjega Sina,
čeprav ji Marija ni o tem še nič povedala.

KI SI GA DEVICA RODILA
Marija in Jožef sta se zaradi cesarjevega ukaza odpravila v Betlehem, da bi se
tam popisala. Ko sta prispela v Betlehem, sta iskala prenočišče. Mesto je bilo
polno, le v preprostem hlevčku sta našla prostor, da si odpočijeta. Tisto noč se
je rodil Jezus. Marija ga je povila v plenice in ga položila v jasli.

KI SI GA DEVICA V TEMPLJU DAROVALA
Ko je bil Jezus še čisto majhen dojenček, sta ga Marija in Jožef odnesla v
tempelj – njihovo cerkev, da bi se Bogu zahvalila za njegovo rojstvo. V zahvalo
sta prinesla dve grlici. V templju sta bila tudi starček Simeon in prerokinja Ana.
Bog je Simeonu obljubil, da bo živel tako dolgo, da bo videl Jezusa. Zdaj se mu
je njegova želja končno uresničila.

KI SI GA DEVICA V TEMPLJU NAŠLA
Ko je bil Jezus star dvanajst let, je šel z Marijo in Jožefom prvič v Jeruzalem na
praznovanje pashe. Po praznovanju so se odpravili domov. Na poti proti domu
pa sta Jožef in Marija opazila, da Jezusa ni z njima. Zato sta se vrnila v
Jeruzalem, da bi ga poiskala. Po treh dneh sta ga končno našla v templju.
Jezus je sedel z učenimi možmi in se z njimi pogovarjal o Bogu.

SVETLI DEL: JEZUS JE LUČ
KI JE BIL KRŠČEN V REKI JORDAN
Janez je krstil Jezusa v reki Jordan. Ko ga je oblil z vodo, se je razprlo nebo in
zaslišal se je glas Boga: „Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje.“

KI JE V KANI GALILEJSKI NAREDIL PRVI ČUDEŽ
Marija je stregla na svatbi v Kani. Tja je prišel tudi Jezus s svojimi učenci. Na
praznovanju je zmanjkalo vina. Marija ni hotela, da bi se ženinu in nevesti
zaradi tega smejali, zato je svojega Sina prosila za pomoč. Tako je Jezus storil
prvi čudež: vodo je spremenil v vino ter tako prvič dokazal, da je Božji Sin.

KI JE OZNANJAL BOŽJE KRALJESTVO
Jezus učil, kako naj živimo, da bomo prijatelji z Bogom ter da bomo lahko prišli
k njemu v Božje Kraljestvo.

KI JE NA GORI RAZODEL SVOJE VELIČASTVO
Jezus je s tremi apostoli Janezom, Petrom in Jakobom šel na vrh gore Tabor.
Njegovo oblačilo je postalo belo in njegov obraz obžarjen od Božje milosti.
Učenci so lahko slišali besede Boga: „Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam
veselje. Njega poslušajte.“

KI JE POSTAVIL SVETO EVHARISTIJO
Pri zadnji večerji je Jezus vzel kos kruha, ga blagoslovil, razlomil in razdelil
svojim učencem. Rekel jim je: „Moje telo je kakor ta kruh..“ Jezus je nato vzel
vrč z vinom in se Bogu zahvalil zanj, nato pa vino nalil v čaše in ga ponudil
učencem. Rekel jim je: „Moja kri je kakor to vino. Zaradi mene bo Bog lahko
rešil ves svet. Tako boste lahko vi vsi prišli k meni v nebesa.“ Učencem je
naročil, naj lomijo kruh in pijejo vino v njegov spomin.

ŽALOSTNI DEL: JEZUS JE LJUBEZEN
KI JE ZA NAS KRVAVI POT POTIL
Po večerji je šel Jezus z učenci v vrt Getsemani. Učenci so zaspali, Jezus je v
temi ostal sam. Bil je zelo žalosten in prestrašen, saj je vedel, kaj se mu bo
zgodilo. Molil je k svojemu nebeškemu Očetu. Po pogovoru je mirno pričakal
vojake in se jim predal.

KI JE ZA NAS BIČAN BIL
Z Jezusom so vojaki zelo grdo ravnali: pretepali so ga in mu zadajali rane.

KI JE ZA NAS S TRNJEM KRONAN BIL
Vojaki so Jezusu na glavo položili krono, ki so jo spletli iz vej, ki so imele ostre
trnjeve bodice.

KI JE ZA NAS TEŽKI KRIŽ NESEL
Vojaki so Jezusu naložili velik križ. Čeprav je bil križ težak, ga je Jezus vzel in
nesel čisto sam.

KI JE ZA NAS KRIŽAN BIL
Jezusa so vojaki dali na križ. Postavili so ga na sredo med dva razbojnika. Jezus
je na križu oprostil vsem, ki ga niso marali. Ko je prišel čas, je Jezus rekel „Oče v
tvoje roke izročam svoje telo.“

ČASTITLJIVI DEL: JEZUS JE novo
(večno) ŽIVLJENJE
KI JE OD MRTVIH VSTAL
Tretji dan so h grobu prišle žene, da bi se od njega poslovile. Toda kamen, ki je
zapiral vhod v grob, je bil odvaljen, grob pa prazen. Jezus živi.

KI JE V NEBESA ŠEL

Ko je minilo štirideset dni od njegovega vstajenja, je Jezus vodil svoje
učence na goro v Galileji. Blagoslovil jih je, nato pa se pred njimi vzdignil v
nebo. Učenci so mu sledili s pogledom, dokler ni Jezusa zakril oblak.

KI JE SVETEGA DUHA POSLAL
Deset dni po Jezusovem odhodu v nebo so bili vsi bili učenci in Marija skupaj
zbrani v sobi, kjer so imeli zadnjo večerjo. Takrat se je nadnje spustil Sveti
Duh. Učenci so pogumno odšli po svetu in vsem pripovedovali o Jezusu.

KI JE TEBE, DEVICA, V NEBESA VZEL
Marija je sledila Bogu z vsem srcem. Zato je lahko odlično izpolnila nalogo, ki ji
jo je zaupal Bog. Čeprav ji je večkrat podrl vse načrte, ki jih je imela zase in za
svojo družino, mu je zaupala in izpolnila vse, kar je od nje pričakoval. Ko je na
Zemlji mirno zaspala, so jo angeli ponesli v nebesa.

KI JE, TEBE, DEVICA V NEBESIH KRONAL
Za življenje, ki je bilo Bogu po volji, je Marija dobila čudovito nagrado: v nebesih
jo je pričakal njen Sin, Kralj nebes. Na glavo ji je posadil čudovito krono in jo
postavil za kraljico. Tako smeta biti drug ob drugem za vedno.

