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Sodelovanje pri sveti maši 

Rožnovenska nedelja 2018 – teden za življenje 

 

Uvod 

Spoštovane sestre in spoštovani bratje, danes v Cerkvi na Slovenskem ne praznujemo samo 

nedelje, temveč se spominjamo zmage rožnega venca nad poganskimi običaji ter navadami in 

hkrati začenjamo teden za življenje. Molitev nas odpira Bogu in življenju. Molitev je iskanje 

sozvočja in po molitvi dobiva življenje svoj smisel. Ustvarjeni smo, da bomo nekoč eno z 

Bogom in prav po molitve lahko že na zemlji dosežemo slutnjo te edinosti. Darujmo to sveto 

mašo, da bomo razpoložljivi za življenje in odprti Svetemu Duhu za njegove navdihe. 

 

Prošnje za vse potrebe: 

1. Dragi Bog, prosimo te za papeža Frančiška, naše škofe in duhovnike, da bi nam bili dobri 

vzorniki zvestobe v molitvi in prizadevanju za življenje. 

2. Dragi Bog, prosimo te za naše družine, da bi v skrbi za vsakdanje življenje imele vedno 

tudi prostor zate. 

3. Dragi Bog, prosimo te za mlade družine, katerih člani šele oblikujejo svoje skupno 

življenje, naj jim bo molitev opora in spodbuda za graditev medsebojnih odnosov. 

4. Dragi Bog, prosimo te za starejše in bolne, naj v molitvi ponovno odkrivajo svoje 

pomembno mesto v družbi. 

5. Dragi Bog, prosimo te za pokojne molivce in molivke iz naše župnije, povrni jim s svojim 

večnim življenjem njihovo zvestobo in zgled. 

 

Uvod v darovanje: 

Otrok – prinese molitvenik in žogo.  

Gospod, prinašamo ti molitvenik, ki je izraz našega prizadevanja, da bi se naučili prav 

govoriti s teboj, prinašamo pa ti tudi žogo, ki kaže željo, da bi tudi pri igri ne pozabili na tvoje 

zapovedi. 

 

Starš – prinese gospodinjski pripomoček in Sveto pismo. 

Gospod, prinašamo ti ta gospodinjski pripomoček, s katerim želimo izraziti svojo 

pripravljenost za soodgovorno oblikovanje naše družbe, prinašamo pa tudi Sveto pismo, s 

katerim želimo pokazati svoje prizadevanje, da bi svojo modrost črpali iz tvoje Besede. 

Pomagaj nam pri odprtosti za vse oblike življenja. 

 

Mladinec – prinese računalnik ali mobitel in rožni venec. 

Gospod, prinašamo ti računalnik/mobitel, ki je tako pogosto v naših rokah. Z njim želimo 

pokazati našo pripravljenost, da ti darujemo svoj čas in svojo dobro voljo zato, da bi v mesecu 

rožnega venca tudi ob vsakdanjih dolžnostih ne pozabili na molitveno navezo s teboj. 
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Zahvale po obhajilu 

Katehet 

Gospod, prejeli smo te v svetem obhajilu. Sedaj prebivaš v nas. Molimo te in prosimo, 

posvečuj naša življenja, da bomo odrasli svetel zgled otrokom in da nam bodo otroške oči 

vedno znova ogledalo tvoje ljubezni. 

 

Zakonec 

Gospod, sedaj, ko si v nas in se naše telo upodablja po tvojem telesu, te molimo in častimo. 

Prosimo pa te tudi, da bi nas podpiral v tkanju odnosov v zakonu in družini, da boš ti res sredi 

med nami, kjerkoli smo in bomo v prihajajočem delovnem tednu. 

 

Otrok 

Gospod, prejeli smo te v svoje srce. Prosimo te, pomagaj nam pri učenju, da bomo z veseljem 

izpolnjevali svoje dolžnosti, in pomagaj nam, da bomo v igri pošteni in ne bomo nikogar 

žalili. 
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