1

Glasnik stranke Glas za otroke in družine

številka 3

marec 2018

KANGLER & PRIMC - ZDRUŽENA DESNICA: GLAS ZA OTROKE IN
DRUŽINE & NOVA LJUDSKA STRANKA Z ROKO V ROKI
Spoštovani članice in člani!
Upam, da ste v redu in vam zdravje dobro služi.
Volitve se hitro bližajo. Organi stranke delajo s polno paro. Pripravili
smo volilne zaveze, ki jih bomo sklenili z volivkami in volivci pred
volitvami, tako da bo vsak vedel, kaj dobi, če voli našo stranko Glas
za otroke in družine. Volilne zaveze objavljamo v Glasniku v celoti.
V politiki je potrebno določiti tisto, kar je najbolj pomembno in to
postaviti na prvo mesto. Mi pravimo: Najprej družina!
Ljudje pričakujejo povezovanje. Še posebej med desnimi strankami,
ki so bile zadnja leta med seboj vse prevečkrat skregane in na različnih bregovih. Mi smo razumeli željo ljudi po povezovanju, zato se
bomo pred volitvami povezali in naredili skupno listo s stranko Franca Kanglerja, Novo ljudsko stranko. Odločili smo se, da bomo koalicijo poimenovali Združena desnica. Prepričan sem, da lahko z dobrim
skupnim delom kot Združena desnica dosežemo odličen rezultat.

V četrtek, 1. marca 2018, je na sedežu stranke Glas za otroke in
družine potekala predstavitev koalicije Kangler & Primc – Združena
desnica v katero sta združeni politični stranki Nova ljudska stranka
Slovenije in Glas za otroke in družine.
Franc Kangler in Aleš Primc sta predstavila ključne točke za
prihajajoče državnozborske volitve in slovesno podpisala koalicijski
sporazum ter volilne zaveze Združene desnice. Volilne zaveze so
zapisane v 14 točkah, so finančno in časovno ovrednotene. Med
najpomembnejšimi ključnimi skupnimi programskimi zavezami sta
skrb za družino in vzpostavitev pravne države.
Koalicija Kangler & Primc – Združena desnica predstavlja novo
upanje za Slovenijo!
Združena desnica predstavlja prvi začetek otoplitve v
slovenskem političnem prostoru in novo pomladno upanje za
boljše življenje Slovenk in Slovencev.

Prav tako je pomembno, da dobro sodelujemo tudi z drugimi desnimi strankami. V veselje mi je, da bomo pred volitvami tako večkrat
skupaj nastopili Janez Janša, Matej Tonin, Marko Zidanšek ter midva
s Francem Kanglerjem. Načrtovana sta že dva taka dogodka, kjer
bomo skupaj predstavili vizijo Slovenije po naslednjih volitvah. Prvi
dogodek bo 7. marca v Celju, drugi pa 14. marca v Ljubljani. (podrobnejše informacije najdete v Glasniku). Lepo vabljeni!
Pred volitvami mora vsak med nami delati za to, da bomo dosegli
čim boljši rezultat. Prosim vas, da v srečanjih s svojimi sosedi, sorodniki, prijatelji, sodelavci vse te povabite, da resno razmislijo, da naj
dajo na volitvah glas Združeni desnici in s tem naši stranki Glas za
otroke in družine. Predstavite jim naše zaveze in naš program, ki je
objavljen na spletni strani www.glaszaotrokeindruzine.si!
Hvala za vse, kar delate za dobro svojega kraja in Slovenije!
Lepo pozdravljeni,
		vaš
Aleš Primc, predsednik
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VOLILNE ZAVEZE
Najprej družine! Kar rečemo, tudi naredimo!
Slovenija potrebuje resno vlado, ki bo delala za ljudi in ne za elite. Ključna prednostna naloga ZDRUŽENE DESNICE je
pomoč slovenskim družinam, da bodo lahko normalno živele.
Uvedli bomo:
1. 3.000 EUR ob rojstvu vsakega otroka, za drugega in vsakega naslednjega otroka pa še 1000 EUR več. Začetek izvajanja najkasneje v
roku treh mesecev po imenovanju vlade, predvidoma s 15. decembrom 2018. Upravičene bodo vse družine, v katerih se bodo
otroci rodili v letu 2018. Pogoj je slovensko državljanstvo staršev in vsaj pet let bivanja v Sloveniji. Investicija v družine v prvem
letu v višini 72 milijonov EUR, in vključenih 22.000 družin.
2. 3.000 EUR na leto pomoči vsaki mladi družini za reševanje stanovanjskega problema. Do 29 leta starosti mame. Začetek izvajanja 1.
junij 2019, veljalo bo za celo leto 2019, pogoj slovensko državljanstvo in vsaj pet let bivanja v Sloveniji. Investicija v družine na
leto 90 milijonov EUR, predvidoma 30.000 vključenih družin.
3. Ustvarili bomo boljše pogoje za zaposlovanje in vračanje mladih iz tujine ter pošteno plačilo. Rok izvedbe: prvo leto mandata.
4. 200 EUR univerzalnega otroškega dodatka na leto za vsakega otroka do 18. leta starosti. Prvo izplačilo 5. decembra 2018. Investicija
v družine na leto 72,3 milijonov EUR, vključenih 361.500 otrok.
5. 400 EUR na leto zvišanje povprečne neto plače, brez dodatne obremenitve delodajalcev. Znižanje dohodnine z dvigom splošne
olajšave, družinska dohodnina in drugi ukrepi. Investicija v družine 360 miljonov EUR.
6. 100 EUR letnega dodatka mami in očetu za vsakega rojenega otroka. Gre za pravico, ki mora nujno biti priznana upokojencem iz naslova
zagotovitve plačnikov pokojninskih prispevkov. Prvi letni materinski oz. očetovski dodatek 5. decembra 2018. Izraz hvaležnosti in
spoštovanja do starih staršev v višini 60 milijonov EUR.
7. Stari starši, zaposleni, brezposelni in upokojeni bodo pridobili pravico do bolniškega nadomestila za varovanje bolnih vnukov. Zaposleni
stari starši prejmejo polno bolniško nadomestilo tako kot starši, brezposelni in upokojenci pa 20% povprečne neto plače na dan. Začetek izvajanja do 1. septembra 2019. Majhne finančne posledice, lahko celo prihranek.
8. Starim staršem vnukov ne bodo več neupravičeno jemali tako kot se to dogaja sedaj. Stare mame in stari očetje bodo dobili starševske
pravice v odnosu do vnukov, če ti izgubijo svoje starše. Začetek izvajanja 30. junij 2019. Ne bo finančnih posledic.
9. Zagotovili bomo pravni red in pravno ter pravično državo v Sloveniji in sprejeli zakonodajo za preprečitev zlorab v pravosodju: Zakon o
integriteti v pravosodju in druge zakone na področju kazenskega prava. Rok izvedbe: september 2019.
10. Zagotovili bomo skladnejši regionalni razvoj, pri čemer bomo sprejeli zakonodajo za področje decentralizacije države in sprejeli pokrajinsko zakonodajo, ki je določena v Ustavi Republike Slovenije. Rok izvedbe: maj 2020.
11. Zagotovili bomo sprejem zakonodaje na področju spodbujanja kmetijske politike v Sloveniji, ki bo zagotovila ukinitev Sklada kmetijskih
zemljišč in gozdov in prenos zemljišč na lokalno in regionalno samoupravo. Rok izvedbe: maj 2020.
12. Z davčnimi olajšavami bomo zagotovili prijaznejšo davčno politiko za spodbujanje bodočih investitorjev. Rok izvedbe: september
2019.
13. Zdravstvo bomo približali ljudem in zagotovili večjo dostopnost do zdravstvenih storitev ter preprečili korupcijo v zdravstvu. Rok
izvedbe: prva polovica mandata.
14. Zagotovili bomo kvalitetne pogoje za delovanje slovenske vojske, policije in gasilcev ter zagotovili varnost slovenskim državljankam in
državljanom. Rok izvedbe: v prvi polovici mandata.
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NAPOVEDUJEMO
Inštitut dr. Antona Korošca (INAK) pripravlja javno tribuno z naslovom SLOVENIJA, KAM?, ki bo v sredo, 7. marca 2018, ob 18. uri,
v veliki dvorani Narodnega doma Celje, Trg celjskih knezov 9,
Celje. Na javni tribuni bomo sodelovali predstavniki slovenskih desnosredinskih strank:
Marko Zidanšek, predsednik Slovenske ljudske stranke
Janez Janša, predsednik Slovenske demokratske stranke
Matej Tonin, predsednik Nove Slovenije – krščanskih demokratov
Franc Kangler, predsednik programskega sveta Nove ljudske
stranke Slovenije
• Aleš Primc, predsednik stranke Glas za otroke in družine
•
•
•
•

Predstavniki petih političnih strank bodo spregovorili o skupnih točkah vizije razvoja Slovenije. Tribuno bo povezoval Primož Jelševar,
podpredsednik SLS in direktor Inštituta dr. Antona Korošca.
Lepo povabljeni na srečanje!

Zbor za republiko (ZZR) v februarju in marcu 2018 organizira simpozij z naslovom »Kako končati tranzicijo in vzpostaviti demokracijo?«. V okviru simpozija so pripravili štiri javne tribune. Dva dogodka
sta potekala že v februarju, pred nami pa sta še dva, in sicer 7. in 14.
marca, vsakič od 17. do 19. ure, v prostorih Muzeja VSO na Cankarjevi
11 v Ljubljani.
Zadnja javna tribuna, ki bo 14. marca 2018 ob 17. uri, nosi naslov
»POMLADNE STRANKE PRED KLJUČNIMI PROBLEMI SLOVENSKE
DRŽAVE«. Na javni tribuni bomo sodelovali predstavniki slovenskih
desnosredinskih strank. Lepo povabljeni v prostore Muzeja VSO na
Cankarjevi 11 v Ljubljani od 17. do 19. ure.

KREKOVE MISLI ZA DANAŠNJI ČAS
O politiki in veri
Če bi bilo res, da vera nima s politiko nič posla, da je gola zasebna stvar, potem bi tudi
politika in javno življenje sploh ne imela nič
opravka z vero. Povsod pa vidimo, da se
godi prav narobe. Tiste stranke in tiste osebe, ki se najbolj protivijo
javnemu vplivu religije, imajo tudi vero in religijo največkrat v ustih.
Karkoli začno, kakršnokoli stvar sprožijo, povsod jih spremlja njihovo
protiversko mišljenje. Skoraj več govore o verskih stvareh, oziroma
proti njim, nego duhovniki, katerim očitajo, da se brigajo za izvencerkvene stvari. …
Katoliški obzornik IV, 1900, str. 299, 300, 319; Izbrani spisi IV, str. 205, 207

O političnih delitvah
Za nas je neizpodbitno, da ima samo demokracija prihodnost. Demokratično načelo na krščanskem in na protikrščanskem temelju se
bosta borila za zmago.

Slovenec, 17. decembra 1904; Izbrani spisi V, str. 213-214, 215, 227

O odgovornosti volivcev
Naj imamo Slovenci poslancev to ali ono število: edina pot, ki nas
more rešiti, je politična zavednost ljudstva, zlasti pa z narodno zavestjo prepojena organizacija delavstva. Vse drugo je mlatenje prazne
slame …

Slovenec, 26. septembra 1906; Izbrani spisi V, str. 209-210

Krekove misli o politiki, v: Janez Evangelist Krek za Slovence, ur. Janez Juhant in
Aleš Primc, Družina, 2017, str. 161-164.
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OB PRVI OBLETNICI USTANOVITVE STRANKE
OB PRVI OBLETNICI USTANOVITVE STRANKE, ki je bila 25. marca 2017
v Škofji Loki, vas vabimo na SLAVNOSTNO SEJO SVETA STRANKE, ki bo
potekala konec marca na Rakovniku, pri svetišču Marije Pomočnice.
Na tem mestu je zadnjo soboto v maju leta 1943 ljubljanski škof Gre
gorij Rožman posvetil slovenski narod Marijinemu Brezmadežnemu
Srcu. S tem je izpolnil Marijino naročilo trem otrokom v Fatimi na Por
tugalskem iz leta 1917, naj papež skupaj z vsemi škofi ves svet posveti
Njenemu Brezmadežnemu Srcu. Slovesnost se je začela s triurno pro
cesijo iz stolnice Sv. Nikolaja na rakovniški stadion. Bogoslovci so nosili
milostno podobo brezjanske Marije Pomagaj, za njimi pa se je zvrstilo
petindvajset tisoč vernikov iz vseh ljubljanskih župnij.
Ob naši prvi svečki se bomo spomnili še na druge pomembne dogodke,
ki so povezani z obletnico ustanovitve stranke Glas za otroke in družine:
1. 25. marca 2012 smo na prvem zakonodajnem referendumu o
družinskem zakoniku zaščitili vrednoto družine.
2. Dogodek se bo zgodil v TEDNU DRUŽINE, ki ga v Cerkvi na Slovenskem praznujemo od 19. marca, ko obhajamo god sv. Jožefa,
moža Device Marije, do 25. marca, praznika Marijinega oznanjenja
in materinskega dne.

odgovornostih, politična volja za služenje istemu človeškemu
idealu. »Demokracija dolguje svoj obstoj krščanstvu. Rodila se
je tistega dne, ko je bil človek poklican, da v svojem zemeljskem
življenju uresniči dostojanstvo človeške osebe, v individualni svobodi, v spoštovanju pravic vsakogar in prek uresničenja bratske
ljubezni v razmerju do vseh. Nikoli pred Kristusom niso bile oblikovane podobne ideje.«

3. V letošnjem letu praznujemo 60. obletnico Schumanove Evrope. Robert Schuman (Pater Europae) je bil eden od ustanoviteljev 4. 25. marca obeležujemo 160. letnico Lurda. Resnico o svojem
krščanske Evrope in prvi predsednik evropskega parlamenta. Jubrezmadežnem spočetju je potrdila Marija sama, ko se je v Lurnija 1955 je bil izbran za predsednika evropskega gibanja, marca
du 25. marca 1858 prikazala Bernardki Soubirous. Bernardka, ki je
1958 je bil soglasno izvoljen za prvega predsednika Evropske
bila velika častilka sv. Jožefa, je namreč okoli vratu nosila svetinjo z
skupščine (parlamenta) v Strasbourgu. 19. marca 1958 je evropMarijino podobo. Po prikazanju je izjavila: »Gospa v votlini se mi je
ske parlamentarce nagovoril z besedami: »Vse evropske države
prikazala takšna, kot jo predstavlja čudodelna svetinja«.
prežema krščanska civilizacija. Duša Evrope mora biti obnovljena
v skladu z njo.« Nič manj neposreden ni bil v svoji knjigi z naslo- O slovesnem dogodku ob prvi obletnici ustanovitve naše stranke vas
vom Za Evropo: »Ta celota narodov pa ne bo mogla in ne bo sme- bomo še posebej obvestili.
la ostati le gospodarski in tehnični podvig. Potrebna ji bo duša,
Andreja Megušar
glavni tajnik
zavest o zgodovinskih sorodnostih ter o sedanjih in prihodnjih
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VSESLOVENSKA MOLITVENA VERIGA V DUHOVNO PODPORO PRAZNIKU
DEMOKRACIJE V VOLILNEM LETU 2018
Ob vstopu v letošnji postni čas je na pepelnično sredo med Slovenci
doma in po svetu zaokrožila pobuda, da se v volilnem letu 2018 povežemo v molitveno verigo v duhovno podporo prazniku demokracije
2018-2019. Molitvena akcija ZA SLOVENIJO GRE – VERIGA MOLITVE
IN ŽRTVE pod geslom: »Ne greši več, za vrednote gre!« nas vabi, da 7
prvih sred v mesecu naše molitve, žrtve in delo posvetimo v čast sv.
Jožefu.
Pred nami je postni čas, ki ga pričenjamo na sredo, ko posebno častimo sv. Jožefa. V molitveni akciji za duhovno podporo pred trojnim
praznikom demokracije želimo v postnem času nadaljevati naša prizadevanja v smislu gesla »ne greši več, za vrednote gre«. Lahko bi rekli
tudi ne greši več in končno podpri ta duhovni boj, ki je pred nami, pred
trojnim praznikom demokracije, ali ne greši več in končno prični redno
moliti ter darovati post in žrtve za državne voditelje in domovino, ali
celo ne greši več in prenehaj varati, goljufati in krasti lastno državo in
domovino, ali ne greši več in se osvobodi apatije do politike in ji podaj
na aktiven ali pasiven način roko sodelovanja, ali celo ne greši več in

odpusti politikom za krivdo in odgovornost, ki jim jo nalagaš za stanje
v Sloveniji, … ali … , ali …, ali navsezadnje ne greši več in se končno
odloči, da boš vzel stvari v svoje roke in šel na volitve in iz prerojenega odnosa do države, domovine in predvsem do vrednot v Sloveniji
odgovorno oddal svoj glas, ker drugače Bog ne more narediti tega kar
bi želel, ne za tebe, ne za mene, ne za nas, ne za tvoje potomce, ne za
tvojo prihodnost ter starost in niti ne za vse vitalne državne, narodne,
kulturne in družbeno politične interese v RS. Predvsem gre za to, da bi
Slovenija zacvetela v demokratični, pravni in tržno naravnani svobodni
državi, v kateri bomo znali v duhu evropskih vrednot na odgovoren
način poskrbeti tudi za socialno najbolj ranljive skupine ljudi v državi
(nerojeni, otroci, mladostniki, bolniki, ostareli, priseljenci, brezposelni,
umirajoči… ). Ja, s tem ne greši več, ki ga je spregovoril papež Frančišek, v našem odnosu do državnih voditeljev in do domovine, lahko
vstopimo tudi v pepelnično sredo, v postni čas, v novo priložnost, v
novo upanje za mene, tebe, tvojo, mojo družino, za našo domovino in
našo državo. »Pojdimo k sv. Jožefu!«

SV. JOŽEF, ZAVETNIK SLOVENSKEGA NARODA
naših družinah, skupnostih, gibanjih, najrazličnejših skupinah kot so
zakonske, molitvene, skavti, mladinci, …
V molitvi se lahko povezujemo na mnoge načine, npr.
• vsakdo je povabljen k vsakodnevni molitvi po svoji meri, ven-

dar je zelo pomembno, da smo v njej povezani vsakodnevno - tako
bomo z Bogom zmagovali;

• izbiramo med mnogimi molitvami: Sveto pismo, Rožni venec,

Križev pot, postna 40-dnevnica,... ali pa vsaj kakšno Zdravo Marijo;

• vsako prvo sredo smo povabljeni k molitvi v čast sv. Jožefu - pri-

poročali so se mu že naši predniki;

• vsak četrtek smo povabljeni k molitvam in češčenju Najsvetejšega

Spomni se, o prečisti ženin blažene Device Marije, da še nikdar ni
bilo slišati, da bi ti koga zapustil, ki je pod tvoje varstvo pribežal,
tebe pomoči prosil in se tvoji prošnji priporočal. S tem zaupanjem
hitim k tebi, k tebi pridem in pred teboj zdihujoč grešnik klečim.
Nikar ne zavrzi, o rednik Jezusov, besede mojih besed, temveč
milostno me poslušaj in usliši. Amen.
Sv. Jožef, zavetnik slovenskih dežel, prosi za nas!
Kraljica slovenskega naroda, prosi za nas!
Vsi slovenski svetniki in svetniki, mučenci in mučenke,
prosite za nas!
Povabljeni smo, da se povežemo v vztrajni, goreči in zaupljivi molitvi
za našo lepo domovino in za naše politike, da bi nam vladali v skladu z desetimi Božjimi zapovedmi, za izbor politikov na volitvah po
Njegovi meri. Naj nas ta molitev vsak dan povezuje in združuje po

po domačih župnijah (kjer to še imajo), pa tudi k bdenju med 23. in
24. uro - po prošnji Jezusa Marjeti Mariji Alacoque /Paray-le-Monial, kjer se je razodelo Jezusovo srce; Jezus je v enem izmed prikazovanj omenjeni redovnici rekel, da je to čas Njegovega največjega
trpljenja; tolažimo torej Jezusa v Njegovem trpljenju;

• že zaradi izjemnih obljub bi bilo dobro ponovno uvesti 9 prvih

petkov in 5 prvih sobot;

• in še na mnoge druge načine, ki nas povezujejo in združujejo po

različnih občestvih.

Naša domovina, ki jo stiska mnogo nadlog, pa tudi Svet, nas potrebuje! Molitvi Rožnega venca je Marija v Fatimi dala izredno moč, zavedajmo se tega. Škof Rožman je l. 1943 ob posvetitvi slovenskega
naroda Marijinemu Brezmadežnemu Srcu, kot je bilo naročilo Marije v
Fatimi, takole dejal: “Marija bo slovenski narod rešila, če se bo dal
rešiti!” Bodimo tisti, ki Gospoda kličejo – On je Ljubezen, ki se sklanja
h človeku!
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NAS LAHKO PROTIKATOLIŠKA GONJA IN
RAZCVET KULTURE SMRTI UNIČI?
Občestvo je nekaj čudovitega in močnega, kar nam je življenjsko
pomembno še posebej v časih hudih preizkušenj. Povezani bomo z
Gospodovo pomočjo zmagali tudi takrat, ko bomo teptani, ker smo
punčica Njegovega očesa.
Kratene so nam osnovne človekove pravice
Slovenski narod je stiskan, kratene so mu osnovne človekove pravice,
kristjani v svetu in doma smo vedno bolj ogroženi in izpostavljeni.
Brezposelnost bremeni velik del Slovencev, mnogi že trpijo hudo pomanjkanje, celo lakoto, kratena je neizpodbitna pravica do življenja
vsakega človeka od spočetja do naravne smrti. Kristjani smo postali
tarče uničevalskih struktur, za katere je uničevanje vsega, kar je krščansko, ne samo sprejemljivo, ampak hvale vredno dejanje. Pred prostozidarji je svarila že Marija na Kureščku /glej sporočila s Kureščka/.
Magijo pa smo zapisali v našo zastavo oz. grb – zakaj že?!
V svetu vsako leto umre petina milijona žrtev nasilja zaradi verskega prepričanja, med njimi je ogromna večina kristjanov. Vrednote so
dobile negativen predznak. Naša država bi omejila versko svobodo
tudi s tem, če bi uvedla visoke dajatve na objekte, ki služijo verskim
dejavnostim. To bi bil unikum v Evropi in verjetno še dlje. Le zelo redke
izjeme bi zmogle tako breme. Medtem pa v državnih šolah in vrtcih
gosti v okviru prostočasnih aktivnosti in pod krinko izobraževanja delavcev vzhodnjaško duhovnost, ezoteriko in magijo. Bog ne daj, da bi
si omislili kako krščansko dejavnost, npr. katoliško meditacijo ali seminar »Spoznaj Jezusa!« Še blagoslov šole od vaščanov vabljenega katoliškega duhovnika je sprožil afero državnih razsežnosti. Dalaj Lama,
verski voditelj, ki je izvajal genocid nad muslimani v svoji domovini,
pa je lahko svobodno širil na univerzi in gimnaziji svoje prilagojene
poglede za javnost! Pa prikrito implicirana teorija spola, ki je, brez
vsakršnih posledic za odgovorne, že prizadela tudi otroke v vrtcih in
šolah. Ljubljanski župan podeljuje certifikate za LGBT-prijazne vrtce,
šole, zdravstvene domove!?! In to »ubogljivim in upogljivim«, za davkoplačevalski denar »strokovno ustrezno obdelanim« institucijam, ki
jim godi žvenket »spodbud«. Nekateri pa se samo bojijo sankcij delivca
davkoplačevalskega denarja?! Ukradli so nam mavrico. Kam plovemo?
Kultura življenja je naš cilj!
Slovenci še ne vidimo izhoda iz hude gospodarske, moralne in etične krize. Prisluhnimo starozaveznemu preroku Jobu: «Jaz pa bi šel k
Bogu in bi svojo zadevo predložil Bogu, ki dela čudovite stvari, polne čudežev brez števila… uničuje naklepe prekanjenih, njihove roke
ostanejo brez uspeha… Tako ima revež upanje, krivica pa mora zapreti
svoja usta.« (Job 5,8-9,12,16)

MOLITEV IZROČITVE SLOVENSKEGA NARODA DEVICI MARIJI
Sveta Devica Marija!
Ti si Jezusova Mati:
ti si ga pod srcem nosila,
ga rodila in si z njim pod križem trpela.
Ti si tudi naša Mati:
tvoja materinska roka
nas je varovala skozi vso zgodovino.
Tebi izročamo sami sebe,
da bi v molitvi in pokori spreminjali svoja srca.
Tebi izročamo naše družine, da bi bile odprte
za življenje in bi mladim odkrivale duhovne vrednote.
Tebi izročamo Cerkev na Slovenskem,
da bi v zvestobi evangeliju gradila edinost.
Kraljica miru,
Kurešček
Tebi izročamo slovensko domovino,
da bi napredovala v luči vere in krščanskega izročila.
Tebi izročamo naše rojake po svetu,
da bi ostali zvesti Bogu in svoji domovini.
Tebi, naša Mati, se danes vsi skupaj posvetimo.
Sprejmi nas v svoje varstvo in nas izroči svojemu Sinu Jezusu,
našemu Odrešeniku, ki živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Morda pa je to trenutek, ko imamo dober razlog, da kot krščansko občestvo stopimo skupaj in z Božjo pomočjo zmagamo. Da, zmagamo,
saj nam Sveto pismo obljublja, da bomo z Bogom zmagovali! Tako je
pred tisočletji v spopadu zmagoval Izrael – »Ko je Mojzes držal roke
kvišku, je zmagoval Izrael, ko pa jih je povesil, je zmagoval Amálek« (2
Mz 17,11) – podprimo torej »Mojzesove roke«!
Da smo majhni in nemočni? Vsaj drugo ni zakonitost, če se povežemo
z Bogom! Pred pol tisočletja je bila znamenita in odločilna bitka pri
Lepantu med krščansko floto in Otomanskim cesarstvom. Krščanska
flota je bila v nezavidljivem položaju, mnogi kristjani po Svetu in poveljniki flote s cesarjem na čelu pa na kolenih pred Marijo in z jagodami rožnega venca v rokah. To je bila prva pomorska bitka, ki jo je
izgubil Otomanski imperij. Bitke torej ni dobila premoč v orožju in
možeh, ampak je bila dobljena po srčni in zaupni molitvi mnogih kristjanov. Kot nas spodbuja naš Gospod: »Zakaj zmaga v boju ni odvisna
od velikosti vojske, ampak od moči, ki pride z neba!« (1 Mkb 3,19) Tudi
vojne za svobodno Slovenijo v boju z agresorsko JLA-vojsko nam niso
izborili le hrabri vojaki in tanki, ampak nam je svoboda bila podarjena po molitvi mnogih na Marijino priprošnjo, o čemer pričajo Marijina
sporočila s Kureščka. Ora et labora!
Prizadevajmo si torej, da bi zavladala v Sloveniji kultura življenja. Združujmo se eno uro tedensko, kot priporoča Marija na
Kureščku, v molitvena občestva in skupine, majhne in velike.
Vsakodnevno prosimo za blagoslov naše lepe domovine in vseh
ljudi sveta! Zajemajmo v Izviru milosti, bodimo luč in prinašajmo
upanje. Zmaga pripada Svetlobi!
Sveta Družina – prosi za nas!
Sveti Janez Pavel II. – prosi za nas!

Magdalena Ganzitti
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VABILO ZA DONACIJO
Naša stranka
GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE
zagovarja vrednote, za katere se zavzema tudi Gibanje za otroke in družine in jih želi živeti, razširjati in
udejanjati – družina z očetom, mamo in otroci, ljubezen do domovine, spoštovanje človekovega življenja
in dostojanstva od spočetja do naravne smrti, resnica in poštenost, pravičnost in zvestoba – pri čemer
je Bog postavljen v samo srce in središče vsega delovanja. Življenje stranke predstavljajo ljudje, njihova energija in volja do sprememb.
Vseeno pa za razvoj in napredek nujno potrebujemo tudi finančna sredstva.
V kolikor ste začutili, da bi stranko GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE in njena prizadevanja za pravično in demokratično Slovenijo želeli
finančno podpreti, lahko vaš dobrodelni prispevek nakažete na TRR stranke: SI56 6000 0000 0755 022 s pripisom Donacija.
Še tako majhen prispevek, lahko naredi veliko spremembo.
Iskrena hvala, ker nam stojite ob strani s svojimi darovi in molitvijo! Vsi, ki ne zmorete darovati v finančnem smislu, iskreno povabljeni,
da nas še naprej podpirate z molitvijo.

Osnovni podatki stranke GLAS ZA OTROKE IN DRUZINE: DŠ: 45485712
Glavni tajnik stranke: mag. Andreja R. Megušar
Predsednik: Aleš Primc
MŠ: 4098137000
Tel.: +386 31 330 436
Naslov stranke: Stari trg 11 a, 1000 Ljubljana
TRR: IBAN SI56 6000 0000 0755 022 (LON d.d., Kranj) E-pošta: zaotrokeindruzine@gmail.com
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KAR REČEMO, NAREDIMO!

