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Ahoj, kamaráti!
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Napríklad tak, že porozmýšľaš a pripravíš sa. 
Spýtaj sa mamky, ocka, starkých, ako by ste 
mohli osláviť vašu rodinu, ktorú takto 
pospájal nebeský Otec. 
Čo robíte radi spoločne? 
Čo znamená pre vás slovo slávnosť a čo slávnosť nie je?
Zapíš si svoje zistenia a nápady.
....................................................................................
.........................................................................................
..............................................................................................

Tipy na oslavu rodiny:
– spoločný výlet,
– prechádzka na zmrzlinu,
– tancovanie,
– spoločenská hra,
– bublinky z bublifuku,
– piknik s melónom,
– návšteva príbuzných,
– pečenia koláčika, torty, ktorú si dáte spolu so starkými,
– spoločná modlitba vďaky za členov rodiny,
– maľovanie obrázka vašej rodiny,
– svätá omša na úmysel rodiny,
– (doplň si svoje tipy) ................................................. 
– .....................................................................................
– .....................................................................................

S RODINAMI SVETA

Ako sa môžeš zapojiť  
do oslavy rodiny?

Nebeský Otče, stojíme tu  
pred tebou, aby sme ťa chválili 

a ďakovali ti za veľký dar rodiny.
Prosíme ťa za rodiny posvätené  

sviatosťou manželstva.
Nech každý deň nanovo objavujú  

milosti, ktoré prijali, a nech ako malé  
domáce cirkvi svedčia o tebe.

Prosíme ťa za rodiny  
v ťažkostiach a v utrpení.

Prosíme ťa za deti a mládež,  
nech sa stretávajú s tebou  

a pripravujú sa na povolanie,  
ktoré im pripravuješ.

Prosíme ťa za rodičov a starých rodičov,  
nech si uvedomia, že sú znamením  

Božieho otcovstva a materstva.
Požehnaj Svetové stretnutie rodín v Ríme.

PODĽA MODLITBY ZA 10. SVETOVÉ STRETNUTIE RODÍN,  

RÍM, 22. – 26. JÚNA 2022

Modlime sa  
za rodiny sveta 

a ich svätosť:

– Chceme vás dnes pozvať na oslavu.
– A môžete na ňu pozvať celú svoju rodinu. 
Je to totiž oslava daru rodiny. Dobre hovo-
rím, Dobromilka?
– Presne tak, Svetlúšik. Celý uplynulý Rok 
rodiny, ktorý pápež František ustanovil 
na oslavu a radosť z rodiny, vyvrcholí 
v týchto dňoch v Ríme.
– Tam sa stretnú mnohé rodiny a deti z ce-
lého sveta na festivale a spolu s pápežom 
Františkom budú v stredu 22. júna sláviť 
svätú omšu. 
– Ale nemusíte byť smutní, ak nemôžete 
ísť do Ríma. Oslavy budú aj u nás na Slo-
vensku v mnohých farnostiach a slávnosť 
so Svätým Otcom si môžete pozrieť aj v te-
levízore alebo počúvať v rádiu. Jednoducho 
oslávte rodinu vo svojej rodine.


