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Boži?na devetdnevnica, avtor Sandi Osojnik

Sveti angel, varuh moj! Fanti?u Roku se v ?asu boži?ne devetdnevnice zgodi nekaj ?udnega. Prikaže se mu njegov angel varuh in mu v
razli?nih situacijah pomaga, da se prav odlo?a ter dela dobro in se slabega izogiba. Seveda je v?asih težko, a angel ga spodbuja. Avtor
pripoveduje dogodke iz Rokovega življenja ob molitvi Sveti angel.
Za vsak dan bodo otroci dobili listek z nalogo.
Podrobnejša predstavitev:
SVETI ANGEL - BOŽI?NA DEVETDNEVNICA 2017 – pripravil Sandi Osojnik, sdb
1. Sveti angel.
Desetletnemu fanti?u Roku se prikaže lepo duhovno bitje, ki je dejansko njegov angel varuh, kateremu je ime Kor. Zakaj ima tako ime? Zato ker
imajo vsi angeli varuhi od Boga dolo?ena imena, tako da jih beremo ali pišemo nazaj, v drugo smer kot imena njihovih varovancev. Od
Rokovega brata Davida se zato angel varuh imenuje Divad, od njegove sestre Špele pa Alepš. Bog O?e je žalosten, ker se ve?ina ljudi požvižga
na svoje angele varuhe in delajo v nasprotju z željami svojih varovancev. Zato imena angelov varuhov izražajo nasprotno smer imen ljudi.
Skupaj gresta v cerkev in angel Kor svojega varovanca Roka spomni na nekatere dogodke iz njegovega življenja, ko ga ni ubogal. Rok mu
obljubi, da ga bo odslej bolj upošteval in ga prosil za pomo? v pripravi na Jezusovo rojstvo. Kaj storiti, da ga bo mali Jezuš?ek vesel?
2. Varuh moj.
Rok je ponosen, da ima privilegij imeti na viden na?in angela varuha ob sebi in se z njim pogovarjati. ?eprav bi rad to svojo skrivnost komu
zaupal, pa mu angel Kor to prepoveduje. V njegovi sobi se mu angel spet prikaže in nenadoma stopi skozi vrata mami, a ne vidi ni?esar
presenetljivega, ker se angel nemudoma skrije. Le ?udno se ji je zdelo, s kom se Rok pogovarja, ko pa je bil mobitel na mizi, fant pa na postelji.
Angel ga nato opozori, da od njega pri?akuje, da se javi za pospravljanje mize po kosilu, ?eprav bi morala biti na vrsti starejša sestrica Špela.
Popoldne se Rok s kolesom pelje na igriš?e, kjer ga ?akajo prijatelji. Angel nanj med vožnjo zavpije, naj pazi na robnik plo?nika. Zagotovo bi
padel in se poškodoval, da ga ni njegov varuh opozoril.
3. Bodi vedno ti z menoj.
Rok povabi svojega angela v šolo. Ker malo zamudi, mora sesti zraven sošolca Petra, ki je nesramen in ga nih?e ne mara. Ko Rok opazi, da
angela ni ve? ob njem, se Petru maš?uje in ga z roko mo?no udari ob bok. Angel Kor se kar naenkrat pojavi in šepne Roku na uho, da vse vidi
in da naj bo odslej do sošolca bolj prijazen. Rok se potrudi in po?asi tudi sošolec postane bolj prijazen fant.
4. Stoj mi no? in dan na strani.
Rok pride iz šole zelo utrujen in brezvoljen. A angel Kor ga ne pusti pri miru in ga gnjavi, naj takoj napiše doma?o nalogo. Rok ni s tem
predlogom zadovoljen, saj je še celo popoldne dovolj ?asa. Ne da se mu, ker si mora glavo spo?iti še od šestih šolskih ur, toda angel Kor je
neizprosen. Rok kon?no popusti v svoji trmi in uboga.
5. Vsega hudega me brani.
Roku se po kosilu angel varuh pridruži na poti v župniš?e. Danes ima ministrantske vaje. Prej in potem sledi še nogomet na dvoriš?u. Borut je
bil najbolj grob med igralci in tudi Roka je že dvakrat fino brcnil. Ta že v svoje srcu sklene, da mu vrne milo za drago, a ga angel Kor hitro
odvrne od te namere.
6. Prav prisr?no prosim me.
Rok se po kosilu zagleda najprej v televizijo, pozneje pa v svoji sobi še v ra?unališke igrice. Pride mami v sobo in ga opozori, naj ugasne
ra?unalnik in se gre u?it. Rok uboga, toda ko mami odide se za?ne ukvarjati z mobilnikom. Kon?no nastopi angel Kor, ki mu s prstom pokaže
knjigo, ki jo je dobil od botra za prvo sveto obhajilo. Žalostno, da je po dveh letih še ni niti odprl, kaj šele, da bi jo prebral. Roku je iskreno žal, da
je pozabil na knjigo in angela prosi, naj ga še kdaj spomni, da kaj lepega prebere.
7. Varuj me.
Rok se spomni, da ima njegova babi danes rojstni dan. Gre v trgovino kupovat darilo zanjo. In angel Kor mu svetuje pri nakupu. Rok bi rad bil
pri izbiri zelo skromen in ne bi rad preve? zapravil. Angel Kor pa ga spodbuja, da naj vendarle izbere lepo in malo dražje darilo, kajti tudi babi je
do njega zelo velikodušna in polna ljubezni. Angel mu obljubi, da ga bo pa ob drugi priložnosti varoval, da ne bo brezglavo zapravljal denarja, ki
mu ga dajo starši.
8. Vodi me.
Rok se pripravlja na sveti ve?er. Družinske jaslice na hodniku pri vhodnih vratih hiše so njegova stvar. Figurice pa kar name?e po jaslicah, s
?imer angel ni zadovoljen. Tudi izbira obla?ila za k boži?ni ve?erni maši ni ta prava. In angel ga še spomni, da mora Jezuš?ku za rojstni dan
skrbno izbrati darilo, ?e sta res prijatelja. Po poti ga angel pou?i, kako naj se obnaša v cerkvi. Na pragu cerkve, mu angel zašepeta: 'Ne bom se
poslovil od tebe, ker bom še naprej s teboj, ?eprav me ne boš ve? videl. Upam, da si razumel, kaj sem ti hotel te dni povedat'. Še naprej se trudi,
da boš dober fant. Zbogom!!!'
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