
Lea ima zelo rada svojo družino. Všeč ji je, da v isti hiši bivajo ona,
sestrica Ema, bratca Jakob in Martin, mamica in očka, babica in dedek in
teta. Tako Lea lahko izbira, v katerem nadstropju se bo pocrkljala,
pogledala kakšno risanko, pekla piškote ali zalivala rožice. 
 
Njena družina je res krasna in Lea ve, da ima srečo, da živi v taki družini,
saj v njen vrtec hodi tudi Matija, ki se je moral s svojo družino izseliti iz
hiše dedka in babice, ker jih je dedek napodil, pa Maks, ki živi samo z
mamico, ker ju je očka zapustil. In Ajda, katere očka in mamica živita vsak
v svoji hiši, ker sta se ločila, pa Mina, ki jo mamica, ko pride ponjo v vrtec,
vedno zelo krega, kako se je lahko tako umazala pri igri. 
 
Zato Lea babici zaupa: "A ne babica, kako lepo je, da smo pri nas doma vsi
prijatelji. Vsi moji prijatelji nimajo takšne družine kot je naša." 
 
Babica ji pritrdi: "Res je, Lea. Nekaterim je doma zelo težko. Zato je
pomembno, da našo družino vedno priporočamo Mariji in jo prosimo,
naj nas vse varuje pred boleznijo, nesrečami in tem, da se ne bi razumeli
med seboj. Pa da bi si znali vsak dan znova odpuščati in se opravičiti, če
kdo kdaj koga prizadene. In reči hvala in prosim", razloži Lei babica in
doda: "To ni lahko, a Marija si zagotovo želi, da bi bile vse družine takšne
kot je bila njena družina, kjer so se vsi: ona, Jožef in Jezus trudili za to, da
so se lepo razumeli, kjer so skupaj delali, se veselili, včasih tudi jokali, in
se predvsem, ne glede na vse, vedno imeli radi. Če Marijo prosimo za
pomoč, tudi nam rada pomaga, da popravimo, kar smo storili narobe in
da naredimo prvi korak, če smo koga prizadeli. In stara ljudska modrost
pravi: Če Marija dom varuje, sreča v njem stanuje." 
 
Lei se ob teh babičinih besedah zazdi, da je nad njihovo hišo Marija
razprostrla nič manj kot svoj plašč, pod katerim so vsi, ki v njej bivajo, na
varnem kot v orehovi lupinici. To je res lep občutek. In želi si, da bi bilo
tako tudi v drugih družinah njenih prijateljev iz vrtca. "Že vem", reče
babici: "Marijo bom prosila ne samo za našo družino, ampak tudi za
družine od Matija, Maksa, Ajde in Mine." "To si se pa dobro spomnila," jo
spodbudi babica. "Marija je kraljica družine in kjer ona kraljuje, tam
sreča domuje", se nasmehne babica.
 

Leina družina, njena sreča
 in kraljica družine

ENAINTRIDESETI  DAN



Med branjem Leinih zgodb si spoznal življenje velike in lepe družine.
Vsaka družina je nekaj posebnega in neponovljivega. Tako kot si slišal v
današnji zgodbi, smo lahko srečni, če živimo v družini, kjer je ljubezen in
skrbimo drug za drugega. 
 
Danes bomo v skupni molitvi še posebno prosili tudi za vse tiste družine,
kjer tega ni, saj še toliko bolj potrebujejo Marijino pomoč.
 
Ob koncu tega šmarničnega potovanja bomo izdelali naše družinsko
drevo. Kako dobro poznaš svoje prednike, prababice in pradedke? So ti
starši in stari starši povedali kakšno zanimivo zgodbo, ki se prenaša iz
roda v rod? 
 
Danes je priložnost, da starši pobrskate po spominu in z otroki podelite
kakšno dogodivščino ali zgodbo … Svojo ali  svojih prednikov. Te zgodbe
so zelo dragocen spomin in poleg tega spoznavamo naše korenine.
 
Nekaj idej za izdelavo družinskega drevesa najdeš v prilogi. Za izdelavo
potrebuješ barvni papir, škarje, lepilo in fotografije vaše družine. Če
kakšnih starejših fotografij nimaš, lahko prednike tudi narišeš tako kot ti
jih bodo opisali starši ali stari starši.
 
 

Marija, hvala ti, 
da varuješ našo družino. 

Stoj ob strani vsem družinam, ki jim ni lahko 
in potrebujejo tvojo ljubečo skrb. 

Daj da bi vsi otroci odraščali v družinah, 
kjer bi se čutili ljubljene, spoštovane in dragocene. 

Hvala za starše, ki se trudijo po svojih najboljšim močeh 
in nam predajajo zaklad vere. 

Nekoč se bomo vsi skupaj veselili v eni sami veliki družini pri tebi, 
ki si naša nebeška mamica. 

Amen.
 

ENAINTRIDESETI  DAN

Današnji izziv



Vse krščanske družine so poklicane k posnemanju svete družine, Marije,
Jožefa in Jezusa. Bog si je za svoj zemeljski dom izbral ravno družino, ki je
svet prostor, kjer se začenja življenje.
 
V tem mesecu smo hodili z Marijo po njeni poti in jo spoznavali preko
mnogih imen, s katerimi jo častimo. Naj ta imena odzvanjajo v naših
mislih, saj je ona priprošnjica na katero se lahko obrnemo prav v vsaki
situaciji. 
 
Iz življenja svete družine se lahko veliko naučimo in vnesemo ta
spoznanja tudi v naše življenje. To so spoznanja o brezpogojnem
sledenju Božjemu klicu, o življenju v zakonskem odnosu, o starševstvu. 
 
Izročajta svojo družino Bogu in Mariji. Zaupajta v pomoč od zgoraj in
vedita, da nista sama. 
 
 

Mati Marija. 
Ti veš, da ni potrebno, 

da se otroci rodijo v materialno razkošje, 
ampak v objem ljubečih odnosov. 
Nama so otroci zaupani v varstvo.

Naj  ju tako vzgajava, 
da bodo odrasli v odgovorne in zrele ljudi. 
Po tvojem zgledu naj bova svojim otrokom 

opora, spodbuda in dober zgled,
da bodo uresničili svoje poslanstvo na zemlji. 

Amen.

Enaintrideseti dan:  Zgled in opora ... 

Čas zame, za naju ...
SAMO ZA ODRASLE


