
25. marec –  MATERINSKI DAN

MAMA PA NIČ  

NE RAČUNA

Zakaj si ti  
najbolj  

hvaležen  
svoji mami?

Zmolimo za vse mame,  

da bi ob vsem delu,  

ki ga imajo,  

našle čas tudi zase.

23. marec – ponedeljek

ČE IŠČEŠ KAJ VELIKEGA,  

MORAŠ ZAPRETI OČI

Kaj misliš, da najbolj potrebujejo  
ljudje, ki so osamljeni?

Zmolimo za vse, ki živijo sami,  

da se ne bi počutili osamljene.

24. marec – torek

KAJ POMENI BITI POSVOJEN

Misliš, da lahko tuji ljudje skrbijo  
za nekega otroka tako lepo kot starši?

Zmolimo za vse, ki ne morejo imeti 

otrok, da bi našli pot, kjer bodo svojo 

ljubezen lahko darovali.

TEDEN DRUŽINE 2020

Zloženko je pripravil Urad za družino SŠK
Zgodbe za pogovor so iz knjige Kurja juhica.

Najdete jih na: Pastoralni portal – Pridi in poglej   
(portal.pridi.com)

Ilustracije: Urša Rožič; oblikovanje zloženke: Stanislav Oražem.

Dragi Bog!

Prosimo te za naše družine. Za vse očete, 

mame, babice, dedke, tete, strice ter vse 

hčere in sinove. Naj bo za vsakega  

od nas družina varen prostor, kjer se 

učimo ljubiti, sprejemati in odpuščati.



Pred vami je sedem resničnih  zgodb, 

za vsak dan ena v Tednu družine. Vzete 

so iz knjige Kurja juhica. Najdete jih 

na Pastoralnem portalu Pridi in poglej: 

(portal.pridi.com). Te zgodbe prebirajo 

po celem svetu, otroci in odrasli. Berejo 

jih in postajajo modrejši. Povabljeni ste, 

da jih preberete tudi vi. Najlepše je, če jih 

preberete v krogu družine in si po branju 

vzamete še nekaj časa za pogovor. Pri 

pogovoru vam je v pomoč vprašanje, ki 

je zapisano pri določenem dnevu. Večer 

zaključite z molitvijo za može, za očete, za 

vse starše, za babice, … Lahko zmolite eno 

desetko ali en očenaš, kolikor lahko.

Pravijo, da je znanje bogastvo, ki povsod 

spremlja svojega lastnika, zato se je gotovo 

vredno učiti. Učimo se lahko v šoli, učimo 

se lahko iz različnih knjig, največ pa se za 

življenje lahko naučimo drug od drugega. 

Otroci se lahko učijo od svojih staršev in 

starih staršev, pa tudi starši se lahko učijo od 

svojih otrok. Celo babice in dedki se lahko 

učijo od svojih vnukov.

19. marec – Sv. Jožef

NAJ SE ZGODI KARKOLI,  

VEDNO BOM S TEBOJ

Kdaj si bil  
ti najbolj  

ponosen na  
svojega očeta  

oz. kdaj se ti je  
zdel tvoje oče  

največji junak?

Zmolimo za vse može in očete,  

da bi vedno zmogli poskrbeti  

za varnost vseh svojih bližnjih.

20. marec – petek

VSAK POTREBUJE NEKOGA,  

KI GA RAZUME

Poznaš koga,  
ki je drugačen  

od drugih ljudi?  
V čem je  

drugačen?  
Kako se počutiš,   

ko si ob njem?

Zmolimo za vse starše in botre,  

da bi razumeli svoje otroke,  

krščence in birmance  

ter jim znali priti naproti.

22. marec – nedelja

KAJ JE TO POGUM?

Kdaj  
si bil ti  
najbolj  

pogumen?

Zmolimo za dekleta in fante,  

da bi zbrali dovolj poguma  

za življenjske odločitve.

21. marec – sobota

RAD BI BIL TAKŠEN BRAT

Kdaj se ti počutiš bolje,  
ko ti nekdo nekaj podari  

ali ko ti nekomu  
nekaj podariš?

Zmolimo za vse poročene,  

da bi znali drug drugega  

razveseljevati.


