
 

 

 

Družinsko molitveno bogoslužje – nedelja vseh svetih  

 

Zberemo se v družinskem molitvenem bogoslužju. Za delavnico pripravimo barvice in/ali 

pisalo. Izberemo voditelja bogoslužja in bralca. 

 

Potek 

Voditelj Začnimo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 

Vsi Amen. 
Voditelj Prisluhnimo današnjemu evangeliju po Mateju. 
Bralec Ko je Jezus videl množice, je šel na goro, in ko je sedel, so stopili k njemu 

njegovi učenci. Začel jih je učiti: »Blagor ubogim v duhu, kajti njih je nebeško 
kraljestvo. Blagor krotkim, kajti ti bodo deželo posedli. Blagor 
žalostnim, kajti ti bodo potolaženi. Blagor lačnim in žejnim pravice, kajti ti 
bodo nasičeni. Blagor usmiljenim, kajti ti bodo usmiljenje dosegli. Blagor 
čistim v srcu, kajti ti bodo Boga gledali. Blagor miroljubnim, kajti ti bodo 
Božji otroci. Blagor tistim, ki so zaradi pravice preganjani, kajti njih je 
nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali in 
preganjali in vse hudo zoper vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti 
veliko je vaše plačilo v nebesih.« (Mt 5,1-12) 

Voditelj Katero besedo smo v evangeliju najpogosteje slišali in kaj se nam zdi, da 
beseda pomeni? 

Vsi  Odgovarjamo. 
Voditelj Besedo »blagor« lahko nadomestimo tudi z besedami »srečni tisti, ki so«. 

Prisluhnimo evangeliju še enkrat z novimi besedami. 
Bralec Ko je Jezus videl množice, je šel na goro, in ko je sedel, so stopili k njemu 

njegovi učenci. Začel jih je učiti: »Srečni tisti, ki so ubogi v duhu, kajti njih je 
nebeško kraljestvo. Srečni tisti, ki so krotki, kajti ti bodo deželo posedli. 
Srečni tisti, ki so žalostni, kajti ti bodo potolaženi. Srečni tisti, ki so lačni in 
žejni pravice, kajti ti bodo nasičeni. Srečni tisti, ki so usmiljeni, kajti ti bodo 
usmiljenje dosegli. Srečni tisti, ki so čisti v srcu, kajti ti bodo Boga gledali. 
Srečni tisti, ki so miroljubni, kajti ti bodo Božji otroci. Srečni tisti, ki so zaradi 
pravice preganjani, kajti njih je nebeško kraljestvo. Srečni vi, kadar vas bodo 
zaradi mene zasramovali in preganjali in vse hudo zoper vas lažnivo govorili. 
Veselite in radujte se, kajti veliko je vaše plačilo v nebesih.« 

Voditelj Za katerega od blagrov, ki smo jih sedaj slišali, lahko rečemo da velja tudi za 
nas? Katerega bi pa lahko v mesecu novembru poskušali uresničevati? 

Vsi  Se pogovarjamo, odgovore pišemo na plakat. 
Možnost 1 – za družine, ki ne morejo k obhajilu v cerkev. 
Voditelj  Sedaj imamo domačo nalogo za cel mesec. Upajmo, da jo bomo izpolnili 

tako, kot so jo izpolnili vsi, ki so že v nebesih. Med njimi so naši krsti 
zavetniki. Pokličimo jih sedaj k nam, da bodo z nami in za nas molili. Vsak bo 
povedal ime svojega krstnega zavetnika, ostali bomo odgovarjali: »Prosi za 



nas!«  
Vsi Izgovarjamo imena svetnikov in dodajamo vzklik: »Prosi za nas!« V primeru, 

da je družina majhna, lahko v »domače litanije vseh svetnikov« vključimo še 
imena sorodnikov, botrov, prijateljev … 

Voditelj  Pripravimo se na prejem duhovnega obhajila. Kratka tišina.  
Skupaj molimo  … 

Vsi Jezus, k molitvi smo povabili tudi naše krstne zavetnike. Verujem, da je sedaj 

med nami cela množica svetnikov, ki te že smejo videti takega, kot si. Prosim 

te, pridi v duhovnem obhajilu v moje srce. Naj tvoja ljubezen kraljuje v njem, 

da bom mogel izpolniti sklep, ki smo ga naredili kot družina. Da bi bili blagor 

za nas in da bi nam ta blagor pomagal, da te bomo nekoč videli v nebesih. 

Verujem vate, upam vate, ljubim te nad vse, moj Jezus. Amen. 

Kratka tišina. 

Voditelj Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. 

Vsi Kakor je bilo v začetku, tako sedaj in vekomaj. Amen. 

Možnost 2 – za družine, ki imajo možnost, da v cerkvi prejmejo sveto obhajilo. 
Voditelj V pripravi na prejem Jezusa v srce skupaj zmolimo molitev Oče naš. 

Vsi  Oče naš …  

Voditelj  Čim bolj mirno se pripravimo na odhod v cerkev. 

Ob prihodu domov 

Voditelj  Skupaj zapojmo pesem (V nebesih sem doma ali Takšen velik, takšen 
majhen) in izvedemo eno od predlaganih dejavnosti. 

 

 ✹ Dejavnost 1: pobarvanka 

 ✹ Dejavnost 2: izdelava papirnatih svečk – povabljeni, da nanje napišete imena 

pokojnih, nato pa vsak večer zmolite za enega izmed njih. 

 ✹ Dejavnost 3: družinska molitvena kocka 

 ✹ Dejavnost 4: Svetniki - ali veš? 

 ✹ Dejavnost 5: priprava družinskega kviza o prazniku vseh svetih – pomagajte si s ppt-

predstavitvijo 

https://www.youtube.com/watch?v=rBoS2t3ycBA
http://sku.rkc.si/pesmi-1-razred/
http://sku.rkc.si/pesmi-1-razred/
http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2020/10/POBARVANKE.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=w00dPnMTprc
http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2020/10/kocks.pdf
http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2020/10/vsi-sveti.pdf
http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2020/10/Vsi-sveti-kviz.pptx
http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2020/10/Vsi-sveti-kviz.pptx

