
 

 

 

Predlog družinske molitve za pokojne 

 

Pripomočki: 

- svečka (ali več – po želji družine) in vžigalice, 

- Sveto pismo, 

- rožni venec. 

 

Predlogi pesmi: 

- V nebesih sem doma 

- Jeruzalem 

- Angelček varuh moj 

- Svetel plamen 

 

Družina se zbere v svojem običajnem molitvenem kotičku, sveča še ni prižgana. Izberemo 

voditelja molitve, njegovega pomočnika in bralca. 

 

Potek 

Voditelj V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. 

Vsi Zapojemo eno izmed zgoraj predlaganih pesmi. 
Voditelj Danes je praznik vseh svetnikov. Svetniki so tisti, ki so v svojem življenju na 

zemlji znali živeti tako, kot je živel Jezus. To niso samo naši krstni zavetniki, h 
katerim smo molili danes zjutraj. To so še mnogi drugi, katerih imen niti ne 
poznamo. Jutri pa se bomo spominjali vseh, ki so umrli in ne moremo vedeti, 
ali so že v nebesih ali ne. Ali se spomnimo koga iz krogov naših prijateljev, 
znancev ali sorodnikov?  

Vsi Naštevamo ljudi, ki smo jih poznali in so že pokojni. 
Voditelj  Ker verujemo, da vsi ti ljudje živijo pri Bogu, bomo prižgali svečo (ali več, 

odvisno od prostora, v katerem smo).  
Pomočnik voditelja prižge svečo – sveče. 
Sedaj bomo za vse te naše pokojne skupaj zmolili desetko rožnega venca »ki 
je od mrtvih vstal.« 

Pomočnik voditelja moli naprej: 1x Oče naš, 10 x Zdrava Marija, 1 x Slava Očetu. Ostali 
odgovarjamo. 
Voditelj  Poslušajmo, kaj o večnem življenju pri Bogu pravi Sveto pismo, iz evangelija 

po Mateju (22,22–33). 
Bralec Tisti dan so prišli k njemu saduceji, ki so govorili, da ni vstajenja, in so ga 

vprašali: »Učitelj, Mojzes je rekel: Če kdo umre brez otrok, naj se njegov brat 
oženi z njegovo ženo in obudi zarod svojemu bratu. Bilo pa je pri nas sedem 

https://www.youtube.com/watch?v=rBoS2t3ycBA
https://www.youtube.com/watch?v=pj8jy_Dea7k
https://www.youtube.com/watch?v=CZdqos-5j28
https://www.youtube.com/watch?v=HuG4pBrLf6o&list=PLd37cApJKNlJpH6LO2QOTiq79uMRetOiR&index=19


bratov. Prvi se je oženil in umrl. Ker ni imel potomstva, je zapustil ženo 
svojemu bratu; tako tudi drugi in tretji, vsi do sedmega. Zadnja od vseh je 
umrla tudi žena. Katerega teh sedmih bo torej ob vstajenju? Vsi so jo namreč 
imeli.« Jezus jim je odvrnil: »Motite se, ker ne poznate ne Pisma ne Božje 
moči. Ob vstajenju se namreč ne bodo ne ženili ne možile, ampak bodo kakor 
angeli v nebesih. O vstajenju mrtvih pa, ali niste brali, kaj vam je rekel Bog, ki 
pravi: Jaz sem Bog Abrahamov in Bog Izakov in Bog Jakobov. Ni pa Bog 
mrtvih, ampak živih.« Ko so množice to slišale, so strmele nad njegovim 
naukom. 
 

Voditelj Kot smo slišali, v nebesih živijo ljudje in so podobni angelom. Zato se lahko 
veselimo, ker se bomo z njimi spet enkrat srečali, če se le trudimo živeti po 
Božjih zapovedih in če se imamo radi med seboj. Zmolimo skupaj: 

Vsi Usmiljeni Bog, ti človeka ljubiš in mu rad odpuščaš. Naj naši sorodniki, 
prijatelji in dobrotniki, ki so se s tega sveta ločili, po priprošnji Device Marije 
in vseh svetnikov uživajo večno blaženost. Po Kristusu, našem 
Gospodu. Amen. 
Zapojemo eno izmed zgoraj predlaganih pesmi. 

 

 

 

 

 

 

 


