
1. Slnko a mesiac.
Minule sme  si vraveli, že Pán Boh pre nás ľudí stvoril z lásky všetko, čo okolo nás je.

Posiela nám list, v ktorom nám  všetko toto popisuje - bibliu a tým nám ukazuje, ako nás má
rád.   A my si  postupne z neho budeme čítať  a  pozorovať,  ako  sa nám prihovára i  cez
stvorenia okolo nás. Takže môžeme povedať, že v prírode a všade okolo, na čo sa pozrieme,
môžeme vidieť stopu Pána Boha, jeho múdrosť a krásu.

Dnes  si  niečo  povieme
o  slniečku.  Slnko je  pre  nás
najdôležitejšie  zo  všetkých  ne-
beských  telies  Prečo?  Pretože  nám
dáva  svetlo  a teplo,  dôležité  pre
život.   Bez slnka by tu nemohli byť
rastlinky, ktoré potrebujú svetlo, aby
nám  mohli  dávať  kyslík,  aby  sme
mohli dýchať, a tiež teplo, aby mohli
rásť. A vôbec, my ľudia by sme žili
stále  v tme  a bola  by  veľká  zima.
A bolo by zbytočné jazdiť  ku moru,
pretože by  sme sa  vôbec  neopálili.
Slnko je v skutočnosti hviezda, ktorá
je k nám najbližšie (asi 150 miliónov
kilometrov) a okolo ktorého sa točí aj
naša  zem  a ostatné  planéty  našej
slnečnej sústavy. Teplota vo vnútri je
taká vysoká (14 mil.  °C),  že by sa
v ňom každý predmet hneď vyparil.

Podobne aj  mesiac je závislý
na slnku. On sám nesvieti, ale vďaka
slnečnému  žiareniu,  ktoré  naň
dopadá, svieti. Aspoň nám sa to tak
zdá. Mesačné svetlo je teda odrazom slnečného svetla.  Viete ako vyzerá mesiac? Samé hory
a skaly, ktoré dosahujú výšku až 10 km. Ako to, že to vieme? Pretože je to prvá planéta, na
ktorej pristáli ľudia. A čo je ešte zaujímavé, mesiac má toľko sily, že pri svojom obehu okolo
zeme priťahuje vody pozemských morí a tak má veľký vplyv na príliv a odliv vody v moriach
a oceánoch. 

Tak sme si vlastne povedali, aké dôležité je slnko, aby mohol byť na zemi život. Okolo
neho sa točí všetko. 
   Ale ešte dôležitejšie pre nás je, aby sme vo svojom srdci mali Pána Ježiša.  On je také
slniečko  v našej  duši, on  nás  chce  prežiariť  a chce,  aby  sme  sa  k nemu  obracali
v modlitbe, modlili sa. On nás môže spraviť lepšími. Ako sa v lete vystavujeme slniečku, aby
sme  boli  opálení, krásni  a zdraví,  tak  ideme  k Pánovi  Ježišovi,  ktorý  môže  premeniť
a uzdraviť naše srdce. Aby sme sa stali tými, čo odrážajú a šíria okolo seba jas Božej lásky. 

K mesiacu môžeme prirovnať Pannu Máriu, ktorá najdokonalejšie odráža príklad
a lásku Pána Ježiša. Tak ako mesiac má vplyv na príliv a odliv pozemských morí, obrazne
povedané Panna Mária má vplyv na nás a chce nás pritiahnuť k Ježišovi príkladom radosti
a ochoty pomáhať druhým.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Otázky: Doplň a vlož do schránky v kostole.
1. Ako sa zem točí okolo slnka, náš život sa má točiť okolo ………...……………..…………….….?
2. Ako mesiac ukazuje svetlo slnka, tak ….....………………….......…............. ukazuje P. Ježiša
3. Čo prináša príklad P. Márie do života človeka? .........…...................…............................
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