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Vedno priročni koristni nasveti - tudi brez 
internetne povezave

Družinska pratika je dobrodošla spremljevalka skozi vse 
leto. Poleg raznovrstnih podatkov za vsak dan posebej 
ponuja drobce lepega branja, ki pobožajo dušo, in zvrhan koš 
koristnih napotkov, ki opravila olajšajo, zdravje okrepijo in 
domače okolje polepšajo. Družinska pratika je tista drobna 
knjižica, ki vse leto ostaja  nekje na vidnem mestu, in v 
njej prav vsak družinski član najde nekaj zase. Sedaj tudi s 
setvenim koledarjem!

Prvi del pratike prinaša koledarske podatke za leto 2021. 
Splošnim informacijam sledi preglednica znamenj ter seznam 
praznikov v Sloveniji in okoliških državah. V mesečnih 
koledarskih pregledih najdemo svetniške godove in praznike, 
lunine mene, napoved vremena in letos prvič tudi setveni 
koledar po setvenem priročniku Marije Thun. Na enem 
mestu so zbrani uporabni astronomski podatki, lunine mene, 
vidnost planetov, mrkov in tudi Herschlov vremenski ključ. 
Ob koncu tega dela najde bralec še t. i. stoletni ali večni 
koledar. Za vsak datum v preteklosti ali prihodnosti lahko 
brez težav ugotovimo, za kateri dan v tednu gre. 

Družinska pratika 2021 prinaša tudi obsežni bralni del. 
Različni prispevki so razvrščeni v poglavja Korenine, Lepa 
beseda, Pomagajmo si, Nasveti, V sožitju z naravo,  Otroški 
kotiček in Razvedrilo. 

V rubriki Korenine se med drugim spominjamo genialnega 
skladatelja Ludwiga van Beethovna, šentjurske glasbene 
dinastije Ipavcev in velikega pesnika Alojza Gradnika. 
Pregledali smo, kako so temelje slovenskega jezika tlakovale 
različne slovnice, in se spomnili,  da letos mineva 330 let, 
odkar 1. januar obeležujemo kot začetek koledarskega leta. 

Različni avtorji nas v svojih leposlovnih prispevkih spominjajo 
na to, kako pomembni so hvaležnost, prijateljstvo, čudenje, 
zgledi velikih prednikov, prijaznost, dobra komunikacija 
in pogled v oči. 
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Družinska pratika 2021 osvešča o skotopičnem sindromu, ki mnogim otrokom in staršem greni življenje – 
pogosto zato, ker ne vedo, za kaj gre in kako preprosta je lahko rešitev.

Pratika vabi k raziskovanju perkmakulturnega načina vrtnarjenja ter nabiranju divje hrane, ki krepi 
imunski sistem. Spregovori o vzgoji psov, nas nauči iz kozarca za vlaganje ustvariti nekaj zares lepega in 
nam zaupa, kako speči »brezgrešno« torto, ki je izvrstna tudi za zajtrk. 

Utrinki iz narave nam prinašajo zgodbo o rogati slavi rogate vijolice oziroma o skoraj popolnem botaničnem 
zločinu; pobliže spoznamo še ptiče čebélarje, volkove in skrivnosti vipavskih voda. 

Ne manjka pa tudi zanimivega branja za najmlajše, ugankarskih izzivov za naše sive celice in kakšna 
šala za nasmeh do ušes. 

Iz vsebine

Januar Prosinec

NEDELJSKI EVANGELIJI:
	 3.	 Beseda	je	meso	postala	in	se	naselila	med	nami	(Jn	1,1–18)
10.	 Nebeški	Oče	razodene,	da	je	Jezus	njegov	sin	(Mr	1,7–11)
17.		 Prva	dva	učenca	govorita	z	Jezusom	(Jn	1,35–42)
24.	 Spokorimo	se	in	verujmo	evangeliju	(Mr	1,14–20)
31.	 Jezus	uči,	kakor	kdor	ima	oblast	(Mr	1,21–28)
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Sonce	stopi	v	znamenje	vodnarja	20.	1.	ob	11	uri.
Do	konca	meseca	se	dan	podaljša	za	57	minut.
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Zgodilo se je ta mesec
Tudi letos vas vabimo na kratek sprehod po prete
klosti, ki je sestavljena iz dobrih in slabih dogodkov.  
Prvih se spominjamo z veseljem, drugih z grenkobo, 
iz obojih pa se lahko marsikaj naučimo.

Januar
Leta 1815 so usta
novili zvezo med 
Rusijo, Avstrijo in 
Prusijo, ki jo po
znamo po imenu 
Sveta aliansa. Njen 
namen je bil ohra
nitev vere, miru in 
pravičnosti v Evropi 
po Napoleonovem 
porazu. Predstav
niki svete alianse so imeli leta 1820 kongres v Opavi 
na severovzhodu Češke, 10. januarja 1821 pa so se 
zbrali v Ljubljani. Zasedanje, ki je trajalo štiri mesece 
in pol, je organiziral avstrijski cesar Franc I., med ugle
dnimi gosti sta bila tudi ruski car Aleksander I. in ne
apeljski kralj Ferdinand IV. »Prav gotovo pozna zgo
dovina Kranjske več bleščečih trenutkov, vendar pa 
tako sijajnih, kot jih je preživljala v prvih petih mese
cih leta 1821, še ni doživela,« je ob tem zapisal poli
tik Henrik Costa.

Februar
V začetku avgusta 1990 je iraška vojska zasedla Ku
vajt, ker naj bi ta država črpala nafto na iraškem ozem
lju. Mednarodna skupnost je proti Iraku uvedla gospo
darske sankcije, nato pa mu zagrozila še z napadom, 
če do 15. januarja ne zapusti Kuvajta. Po izteku roka 
so zavezniki pod vodstvom ZDA začeli operacijo Pu
ščavski vihar. Najprej so šla v akcijo vojaška letala, 
24. februarja 1991 pa še kopenske sile. Štiri dni po
zneje je ameriški predsednik Bush razglasil, da je Ku
vajt osvobojen.

Marec
V ponedeljek, 8. marca 
1971, so bile oči šport ne 
javnosti uprte v Madi
son Square Garden v 
New Yorku, kjer je bil 
tako imenovani boksar
ski dvoboj stoletja. Za 
naslov svetovnega pr
vaka v supertežki ka
tegoriji sta se pome
rila dotlej neporažena Joe Frazier in Muhammad Ali. 
Uspešnejši je bil Frazier, ki je zmagal po petnajstih 
rundah s soglasno odločitvijo sodnikov. Dvoboj je v di
rektnem prenosu spremljalo približno tristo milijonov 
gledalcev po vsem svetu. Oba boksarja sta za nagrado 
v žep pospravila po 2,5 milijona ameriških dolarjev.


