
DRUŽINE VEROUČENCEV POVEZANE MED SEBOJ V MOLITVI 

Vaši otroci so že izdelali molitvene škatlice za družinsko molitev. Zdaj 
vam pošiljamo navodila in namen družinske molitve. 

Ker krščanskega življenja ni brez molitve, vam katehistinje in g. župnik 
prihajamo naproti in na pomoč, da boste lažje začeli in vpeljali 
družinsko molitev v vaš dom. Najtežje je začeti in nekaj časa vztrajati. 
Potem pa seveda steče. 

Kot kristjani smo v občestvu Cerkve povezani v Kristusu. Molitev pa je 
pogovor z Bogom. In ta odnos (povezavo, Wi-fi) s Kristusom lahko 
vzdržujemo le preko molitve; občestvo Cerkve pa z molitvijo za druge.                                                                                                                              
Tako se bomo družine veroučencev povezale med seboj v Kristusu v 
skupni vsakodnevni družinski molitvi. Vsaka družina bo vsak večer molila 
za eno ali vse družine sošolcev vašega otroka. V pomoč vam bodo 
molitvene škatlice. 

V prvi molitveni škatlici so kamenčki (listki, kartončki...) z imeni sošolcev vašega otroka. Dodali smo 
tudi g. župnika, saj smo mu lani ob rojstnem dnevu podarili našo molitev in obljubili, da bomo zanj 
molili. Druga škatlica je prazna. Seveda samo dokler ne boste začeli skupne molitve v vaši družini.  

Ker nas Marija vabi k molitvi rožnega venca, bo vaša molitev podobna desetki rožnega venca. 
Imate pa dve možnosti, dva načina, kako lahko molite.                                                                   

 1. Zvečer, ko se zberete k molitvi, izžrebate en kamenček (listek...) z imenom otroka in zmolite eno 
desetko (Oče naš 1x, Zdrava Marija 10x, Slava Očetu 1x) za tega otroka in njegovo družino. 
Kamenček položite v drugo škatlico, zato da ne bi po naključju vedno izvlekli istega imena.                                                                                                                                
2. Lahko pa žrebate iz škatlice vse kamenčke; drugega za drugim in za vsakega otroka in njegovo 
družino zmolite eno Zdravo Marijo. Če je v razredu 8 otrok, bo vaša desetka dolga 8 Zdravih Marij. 
Če je otrok v razredu pri verouku vašega otroka 13, pa bo desetka dolga 13 Zdravih Marij. In spet 
kamenčke polagate v drugo škatlico. 

Seveda ne boste molili samo v vaši družini, temveč v vseh družinah veroučencev. Torej ne boste 
samo vi molili za druge, temveč bodo tudi druge družine molile za vas. Najbrž veste, kako lepo je, 
če nekdo misli nate. Če pa moli k nebeškemu Očetu zate, je to toliko lepše. 

Če imate v družini več veroučencev, lahko izvlečete iz škatlice vsakega otroka en kamenček in 
zmolite dve desetki (odvisno koliko otrok imate). To je prva možnost. Kot drugo možnost pa lahko 
izvlečete polovico kamenčkov iz škatlice prvega otroka in polovico kamenčkov iz škatlice drugega 
otroka (tretjino kamenčkov, če imate tri otroke itn...). In za vsak kamenček zmolite Zdravo Marijo.                                                                                                                    
Večina katehistinj ima tudi otroke veroučence. Tako bomo z vami v molitvi povezane tudi me. 

Bodimo povezani v molitvi med seboj v Kristusu v občestvu Cerkve! Naj naša molitvena povezanost 
prinese Božji blagoslov v naše družine! 
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