
- križ 
 

29. dan: Kraljica družine 

 

»Ooo, otroci, danes pa komaj čakam, da vam povem Marijino ime. Kot so 

častni gostje rekli gostitelju poroke, na kateri je Jezus naredil prvi čudež, 

tako bi tudi jaz rekla za Marijina imena: najboljše je za konec!« se je 

veselila mama. »Danes bomo Mariji rekli Kraljica družine.« »O, to je pa 

krasno!« je z mamico svoje navdušenje delila Vesna, čeprav ni točno 

vedela, zakaj. A veselje je nalezljivo … »Ja, Marija je Kraljica vseh družin. 

Njena vloga v družini se začne, ko pogumno sprejme Božje detece Jezusa 

in z Jožefom v revni štalici v Betlehemu začnejo tvoriti Sveto družino. In 

na svetu je toliko različnih družin.« »V šoli smo se pogovarjali o tem, 

koliko članov šteje katera družina,« je dodala Manca. »Ja, družine so zelo 

različne. Vezni člen morata vedno biti mama in oče. Če ne bi bilo očeta in 

mame, ne bi moglo biti otrok. Ljubezen pa je tista, ki ju mora držati 

skupaj,« se je oglasil tudi očka. »Poznamo družine, kjer sta le mož in žena, 

pa družine, v katerih je samo en otrok, ali pa takšne, kjer sta dva ali več. 

Nekatere družine živijo skupaj s starimi starši ali kakšnim stricem in teto,« 

je še dejal. »Ampak, pri nas v vrtcu je pa Julija, ki pravi, da njena mamica 

in očka ne živita skupaj. Ona živi pri mamici, vsako sredo pa gre k očiju,« 

je povedal Matevž. »Žal je takih družin kar veliko. Starši se skregajo, 

pretežko jim je potrpeti, ne morejo vztrajati in verjetno premalo zaupajo – 

drug v drugega in v Božjo pomoč. Potem pa pridejo ločitve in družine 

razpadejo,« je dejal očka. »Ja, to je žalostno, a se dogaja. Za vse otroke je 

najpomembnejše, da veste, da vas imamo starši nadvse in nepopisno radi. 

Naj se zgodi kar koli. Tudi Marija je imela neskončno rada svojega sina 

Jezusa. In ko je ob njegovi smrti postala mamica nas vseh, od tedaj ima 

neskončno rada tudi nas,« je povedala mama. »In ker vsak izmed nas 

pripada neki družini, je Marija tako Kraljica vsakega izmed nas. Marija 

gleda na vse družine, jim želi ljubezni in razumevanja. Pa tudi, če se v 

družini s kom skregaš, moraš vedeti, da so še prepiri le del življenja. In si je 

treba potem tudi odpustiti. Včasih je to težko, takrat se lahko priporočimo 

Kraljici družine, da resnično prosi za nas,« je vse skupaj poučila mamica. 

»Marija je res ta glavna pri toliko stvareh. Pri družinah, pri tistih, ki delajo 

grehe, pri tistih, ki živijo dobro …« je na splošno pomislil Matevž. »Veš, 

Matevž, če v življenju znamo dati Jezusa in Marijo na prvo mesto, se 

nekako vse stvari postavijo prav. In Marija nas čaka na vsakem koraku. 

Povsod imamo možnost, da postanemo njeni, da postanemo dobri in boljši. 

Prijazno nas vabi in sprejema. In neskončno vesela sem, da sem na pot 

življenja dobila tako čudovite družinske člane in da točno vem, da nisem za 

vse sama, da nad vsakim izmed nas bedi Marija, Kraljica družine,« je 

sklenila mami.  

 

NALOGA: Zvečer naj se družina zbere skupaj in vsak naj pove, kaj mu je 

pri vsakem družinskem članu najbolj všeč.  
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- desetka rožnega venca 
 

Litanije Matere Božje 
 

Gospod, usmili se 
Kristus, usmili se 
Gospod, usmili se 
Kristus, sliši nas 
Kristus, usliši nas 
Bog Oče nebeški, – usmili se na 
Bog Sin, Odrešenik sveta 
Bog Sveti Duh 
Sveta Trojica, en sam Bog 
Sveta Marija, – prosi za nas 
Sveta Mati božja 
Sveta devic Devica 
Mati Kristusova 
Mati Cerkve 
Mati milosti božje 
Mati prečista 
Mati brezmadežna 
Mati nedolžna 
Mati deviška 



Mati ljubezniva 
Mati čudovita 
Mati dobrega sveta 
Mati Stvarnikova 
Mati Odrešenikova 
Devica najmodrejša 
Devica častitljiva 
Devica hvale vredna 
Devica mogočna 
Devica milostljiva 
Devica verna 
Podoba pravice 
Sedež modrosti 
Začetek našega veselja 
Posoda duhovna 
Posoda časti vredna 
Posoda vse svetosti 
Roža skrivnostna 
Stolp Davidov 
Stolp slonokosteni 
Hiša zlata 
Skrinja zaveze 
Vrata nebeška 
Zgodnja danica 
Zdravje bolnikov 
Pribežališče grešnikov 
Tolažnica žalostnih 
Pomoč kristjanov 
Kraljica angelov 
Kraljica očakov 

Kraljica prerokov 
Kraljica apostolov 
Kraljica mučencev 
Kraljica spoznavalcev 
Kraljica devic 
Kraljica vseh svetnikov 
Kraljica brez madeža izvirnega greha spočeta 
Kraljica v nebesa vzeta 
Kraljica presvetega rožnega venca 
Kraljica družine 
Kraljica miru 
 
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – prizanesi nam, o 
Gospod. 
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usliši nas, o Gospod. 
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usmili se nas. 
 
Prosi za nas, sveta božja Porodnica. 
Da postanemo vredni obljub Kristusovih. 
 
Molimo. Gospod Bog, vedno naj se veselimo zdravja na duši in 
na telesu. Na priprošnjo svete Device Marije nas reši zemeljskih 
bridkosti in nam daj uživati nebeško veselje. Po Kristusu, našem 
Gospodu. Amen. 
 
- slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, 
tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen 
 
Marija Pomoč kristjanov – prosi za nas 
 
- križ 


