
 
 

Predlog molitve ob prazniku Sv. družine 

 

Uvodna pesem:  

Nebeški Jeruzalem (Emanuel) 
 
V nebesih dom pripravljen je za nas 
S svetimi v ljubezni Jagnjeta. 
V svetlobi božji bo žarel obraz, 
Nebeški Jeruzalem. 
  
Svetilnik Jagnje tukaj nam bo 
In sonce skrilo bo svoj žar pred njim 
Za vedno noč premagana bo, 
Božji sijaj nas bo razsvetljeval. Odp. 
 
Prebival tu bo Bog med ljudmi, 
Obrisal solze z njihovih oči. 
Ne bo več žalosti, bolečin, 
Saj stari svet za vselej bo minil. Odp. 
 
Čas odrešenja pred nami je, 
Premoč in zmaga našega Boga. 
Zato v nebesih dvignite se, 
Na veke Jezus je zakraljeval. Odp. 
 
Uvodna molitev: 
 
Molitev za družino 
 
Sveti Troedini Bog, ti si ljubezen. 
Slavimo te in hvalimo, 
ker si ustvaril družino, 
da se tvoja ljubezen 
po njej uresničuje in razširja. 
V času, ko se želi 
razvrednotiti družino, 
materinstvo in očetovstvo, 
se milostno ozri na nas, 
da bomo uresničevali 
tvoj načrt Ljubezni. 
Prosimo te, da bi se kristjani 
z molitvijo, zgledom in javno besedo 
pogumno zavzeli za vrednoto družine 
ter jo posredovali našim mladim. 
Naše družine, 
naš narod in naše voditelje 
izročamo v varstvo Matere Marije, 
svetega Jožefa 
in drugih zavetnikov družine. 
Stvarnik družine, 
sprejmi naše prošnje in jih usliši 

po Kristusu, našem Gospodu. 
Amen. 
 
Odlomek iz Janezovega evangelija (15,1-17): 
 
»Jaz sem resnična vinska trta in moj Oče je 
vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi 
sadu, odstrani; in vsako, ki rodi sad, očiščuje, da 
rodi še več sadu. Vi ste že čisti zaradi besede, ki 
sem vam jo povedal. Ostanite v meni in jaz v vas. 
Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne 
ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v 
meni.  
 
Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in 
jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti brez mene ne 
morete storiti ničesar. Če kdo ne ostane v meni, 
ga vržejo proč kakor mladiko in se posuši. Te 
mladike poberejo in vržejo v ogenj in zgorijo. Če 
ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, 
prosíte, kar koli hočete, in se vam bo zgodilo. V 
tem je poveličan moj Oče, da obrodite obilo sadu 
in postanete moji učenci. Kakor je Oče mene 
ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji 
ljubezni! Če se boste držali mojih zapovedi, boste 
ostali v moji ljubezni, kakor sem se tudi jaz držal 
zapovedi svojega Očeta in ostajam v njegovi 
ljubezni. 
 
To sem vam povedal, da bo moje veselje v vas in 
da bo vaše veselje dopolnjeno. To je moja 
zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas 
jaz ljubil. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, 
da dá življenje za svoje prijatelje. Vi ste moji 
prijatelji, če delate, kar vam naročam. Ne 
imenujem vas več služabnike, ker služabnik ne 
ve, kaj dela njegov gospodar; vas sem imenoval 
prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal 
od svojega Očeta. Niste vi mene izvolili, ampak 
sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in 
obrodite sad in da vaš sad ostane; tako vam bo 
Oče dal, kar koli ga boste prosili v mojem imenu. 
To vam naročam, da se ljubite med seboj!« 
 
To je Kristusov evangelij. –Hvala tebi, Kristus. 
 

Veseli del rožnega venca ali desetka rožnega 

venca … Ki si ga Devica rodila. 



 
 

 
Molitev staršev za otroke 
 
Gospod, zaupal si nama otroke.  
Vsakega od njih si ustvaril po svoje  
in vsak naju na svoj način potrebuje. 
Toda, Gospod, imava vsak svoj poklic  
in po napornem delu se jim je težko posvetiti.  
Čutiva nevarnost,  
da bi nanje stresala najino slabo voljo,  
ali da bi jih pustila brezbrižno letati okoli  
in bi se potem jezila, če bi zašli na kriva pota. 
Veva, Gospod, da naju najini otroci  
potrebujejo sproščena in odločna obenem.  
Potrebujejo očeta in mater,  
ki imata čas zanje  
in potrpljenje za vsakogar izmed njih,  
ki jih jemljeta resno tudi v malenkostih. 
Pokaži nama, Gospod,  
kdaj morava biti samo njim na voljo.  
Nočeva pozabiti, kaj sva kot otroka  
midva zahtevala od svojih staršev.  
Obvaruj naju oblastnosti.  
Daj, da močna roka, ki jo potrebujejo,  
ne postane trda. 
Gospod, ti veš, da jim pogosto dajeva slab zgled.  
Obvaruj naju domišljavosti,  
da bi hotela vedno veljati za nepogrešljiv vzor.  
Daj nama poguma, da bova vedno  
odkrito priznala svoje napake.  
Daj, da v naši družini beseda »odpuščanje«  
ne bo nekaj neznanega.  
Pomagaj otrokom, da se bodo naučili odpuščati  
tudi svojim staršem. 
Slava Očetu in Sinu in Sv. Duhu … 
 
Zaključni pesmi: 
 
Poslušajte vsi ljudje, 
sveti Jožef v mesto gre. 
Sveti Jožef in Marija 
gresta v mesto Betlehem. 
 
Ko pa v mesto prideta, 
prenočišče iščeta. 
Oj ti mesto betlehemsko,  
da nas nočeš prenočit. 
 
Sveti Jožef govori: 
za večerjo me skrbi. 
Pa Marija ga tolaži: 
saj večerje treba ni. 
 

 
Za ročico jo drži, 
na oslička posadi, 
 
potlej gresta ven iz mesta, 
ven iz mesta Betlehem. 
 
Ko pa iz mesta prideta, 
bajtico zagledata. 
Tam na gmajn'ci, v revni štalci 
je rodila Jezusa. 
 
Vsi zapojmo iz srca 
v slavo Jezusa Boga, 
da nam Dete betlehemsko 
blagoslov svoj svet nam da. 
 
Jezus moj, ljubim te, 
bolj kot vse na svetu ljubim te, 
vse, kar je v meni, naj prepeva ti. 
Jezus moj, ljubim te. 
 
... čakam te ... 
... kličem te ... 
... iščem te ... 
... vabim te ... 
... molim te ... 
... prosim te ...  
... ljubim te ...  
 


