
Lea je ponosna nase. Zdaj pozna že res veliko Marijinih imen in tudi
razume, kaj pomenijo. Vsak večer jih ponavlja pri večerni molitvi z
družino. Z bratcem Jakobom, ki zna že dobro brati, pa čez dan rada
skupaj preverita, če sta si jih prav zapomnila. Med imeni, katerih pomen
morata še spoznati, je še Marijino ime Kraljica miru. 
 
Pogovarjata se, kaj naj bi to Marijino ime pomenilo. "Jaz mislim, da
Marija ne mara vojakov, pušk in bomb", reče Jakob. "O to pa ne bo
držalo. Marija ima rada vse ljudi, gotovo ima rada tudi vojake", reče Lea. 
 
"Verjetno pa tako kot jaz ne mara pokanja in tega, da v vojnah umre
toliko ljudi, da otroci in odrasli zaradi vojn trpijo, da so lačni ter brez
doma," Lea pojasni Jakobu. "In tega, da nekateri vojaki delajo grde
stvari," jo dopolni Jakob.
 
"Marija tudi ni vesela, če se vidva prepirata kot bi bila v vojni", se iz sobe
oglasi Ema in ju spomni na včerajšnje popoldne, ko sta se Jakob in Lea
prepirala za igrače. "Saj zdaj sva spet prijatelja," hitro odgovori Lea, ki
sama dobro ve, da ni lepo, da se z Jakobom prepirata. 
 
Jakob pa resno doda: "Gotovo si Marija želi, da bi se tudi Tajdina starša
nehala prepirati. Tajda je zaradi tega zelo žalostna. Boji se, da se bosta
njena starša ločila in ne bodo več živeli skupaj."  
 
"Marija si želi, da bi vsi ljudje živeli v miru. Tako tisti v deželah, kjer je 
 vojna kot tudi mi pri nas doma in pri Tajdi doma", doda Ema. "Želi si, da
bi bil mir najprej v nas samih. Kajti, če je mir v našem srcu, potem bo
mir tudi v naši družini."
 
"Ampak to ni lahko," pove Lea, ki ve, da z Jakobom velikokrat skleneta,
da bosta prijatelja, a se čez nekaj časa spet skregata. "Seveda ni lahko."
reče Ema. "Če bi bilo lahko, bi vsi ljudje živeli v miru. In prav zato
moramo Marijo, kraljico miru prositi, naj nam ona pomaga, da bomo
imeli mir najprej v svojem srcu, ker ga bomo potem lahko delili tudi
drugim." "Kaj če bi danes Marijo prosili, da bi se Tajdina starša
pogovorila in bi bila spet prijatelja kot midva z Jakobom", predlaga Lea.
"Tako Tajda ne bo več žalostna." "To je pa dobra ideja", jo podpre Jakob. 
 
 

Vojne sveta, vojne doma in kraljica miru
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Danes pripravite večer družabnih iger za celo družino. Gotovo jih imate
vsaj nekaj na zalogi. 
 
Veliko večerov preživimo ločeni eden od drugega, dokončujemo
obveznosti za službo, se učimo za test, ki ga pišemo naslednji dan,
gledamo risanko ali film, še kaj pospravimo … 
 
Pomembno je, da si znamo vzeti tudi čas, ko odmislimo vse ostalo in se
preprosto igramo in zabavamo s svojimi najbližjimi. 
 
Če smo se v današnjem dnevu  skregali ali so med nami ostale napetosti,
ki jih še nismo razrešili, je ravno večer čas, ko si lahko izrečemo “oprosti”
in zaspimo z mirnim srcem ...
 

Dobri Bog, 
naša družina ni vedno polna miru, kot bi si želeli, 

ampak med nami pride tudi do nesporazumov in prepirov. 
Prosimo Te, pomagaj nam 

vedno znova prositi za odpuščanje 
in daj nam moč, 

da bomo tudi sami drug drugemu vedno znova odpuščali.
Naj bo naš dom prostor ljubezni in razumevanja. 

 
Mati Marija, ti nam naročaš, naj molimo za mir na svetu. 

Podpiraj nas pri prizadevanju za mir v naši družini,
in nam pomagaj, da ga bomo zmogli ponesti tudi v svet,

med ljudi, s katerimi se srečujemo. 
Stoj ob strani tudi družinam, ki so v takšnih ali drugačnih stiskah

in jim nakloni mir v medsebojnih odnosih. 
Amen.
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Današnji izziv



Kako rešujeta konflikte, ko pride do njih? 
Se lahko odkrito pogovarjata o tem, kar čutita in skrbita, da ostaneta
drug do drugega spoštljiva? 
Se znata opravičiti, ko se prizadeneta? 
Koliko je prostora za pristno veselje, igrivost in navdušenje v vajinem
odnosu?

V vsakem intimnem odnosu prihaja do neskladij. Včasih se želimo
ponovno povezati, a nam ne uspe in celo poslabšamo stvari. Za
dolgoročen uspeh odnosa sta ključni vera in pripravljenost za
premagovanje ovir, na katere naletimo na skupni poti.  
 
Danes razmislita o tem, kje sta trenutno v vajinem odnosu. 

 
Danes se odločita, da bosta v prihodnosti vpeljala v vajin odnos nekaj,
kar vaju bo dodatno povezovalo. To je lahko kakšna skupna dejavnost,
ki jo oba rada počneta in vaju veseli - da na primer gresta skupaj
kolesarit, hodit v hribe, skupaj kaj skuhata ali zapojeta …  
 

Nebeški Oče, ti si naju pripeljal skupaj. 
Včasih ljubezen in spoštovanje zamenjata prepir in nezaupanje. 
Zato danes oba prihajava pred Tvoj prestol milosti in Te prosiva, 

da ozdraviš najin odnos tam, 
kjer sva ga ranila s prepiri, besedami, dejanji … 

Gospod, ozdravi najini srci 
in nama pomagaj bolje razumeti potrebe drugega. 

Pomagaj nama videti, da sva na isti strani 
in ne eden proti drugemu. 

Izročava ti tudi vse zamere, ki so se nabrale med nama. 
Naj jih nadomestita veselje in mir. 

Amen.
 

SAMO ZA ODRASLE

Čas zame, za naju ...

Devetindvajseti dan:  Mir ... 


