
Družinsko bogoslužje  
na VSE SVETE POPOLDAN ali VERNE DUŠE 
ob blagoslovu grobov 
 

Ob uri, ko se bodo oglasili zvonovi in bo duhovnik sam blagoslavljal 
grobove na naših pokopališčih je primerno, da sedemo okoli mize. 
Na mizo postavimo svečo. Sveča je znamenje Jezusa Kristusa, ki nas 
razsvetljuje, uči in odganja temo greha in daje upanje v vstajenje.  
Če imamo vero v vstajenje po smrti, potem se moramo zavedati, da je 
grob le prostor ali shramba, kjer ležijo posmrtni ostanki naših pokojnih. 
Naše oči naj bodo danes uprte h Gospodu, kajti upamo, da se naši dragi 
rajni radujejo v nam še nedoumljivi polnosti pri Njem.  Namesto sveče in 
obiska na grobu  našim rajnim danes namenimo molitev in lepo misel.  

Otroci in tudi vsi ostali naj naberejo prej primerne gladke kamne in naj jih 
položijo na mizo h križu in sveči.  

Zapojmo pesem: Poglejmo še v vice na verne dušice….. 

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

Voditelj: Zbrani smo ob mizi na kateri je križ in sveča, ki je znak Vstalega 
Kristusa. Zbrala nas je ljubezen do sorodnikov, prijateljev in znancev, ki so 
že odšli od nas. Verujemo, da se s smrtjo  njihovo življenje ni končalo. Zato 
bomo zanje molili in prosili Boga usmiljenja in pomoči. 
 
Po kratkem molku voditelj moli: 

Voditelj:  Večni Bog, tvoj ljubljeni Sin in naš Gospod Jezus Kristus je 
premagal smrt in prešel v večno življenje. Naj se naši pokojni udeležijo 
njegove zmage nad smrtjo in uživajo večno srečo  v gledanju tebe, ki si naš 
Stvarnik in Odrešenik.  Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki 
s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Vsi: Amen. 

Voditelj: Poslušajmo odlomek iz svetega evangelija po Janezu 



Nekdo od prisotnih, ali voditelj sam, prebere evangeljski odlomek 

(Lk 24,1-6)  
 
Prvi dan tedna so šle žene navsezgodaj h grobu. S seboj so nesle dišave, ki 
so jih pripravile. Kamen so našle odvaljen od groba in stopile so noter, a 
telesa Gospoda Jezusa niso našle. Ko so bile zaradi tega zbegane, sta 
nenadoma stopila k njim dva moža v sijočih oblačilih. Prestrašile so se in 
povesile obraz k tlom. Ona dva pa sta jim rekla: »Kaj iščete živega med 
mrtvimi? Ni ga tukaj, temveč je bil obujen.  
Spomnite se, kako vam je govoril, ko je bil še v Galileji!  

Vsak pove svojo misel, svoje mnenje, svoja vprašanja... 

Prošnje 

Voditelj:  Bratje in sestre! V živi zavesti občestva svetih, da smo vsi, živi in 
rajni združeni v Svetem Duhu v eno družino, z vsem zaupanjem prosimo  
zdaj troedinega  Boga za vse rajne:   

1. Gospod Jezus, izbriši vsem rajnim grehe in jim odpusti krivdo. 
2. Gospod Jezus, prosimo te za vse naše drage rajne, naj bodo rešeni 

oblasti teme in bodo pridruženi svetnikom v nebesih. 
3. Gospod Jezus, potolaži vse, ki jih je smrt njihovih dragih rajnih 

prizadela. 
4. Gospod Jezus,  pomnoži nam vero, utrdi upanje in povzdigni v 

naših srcih hrepenenje po nebesih. 
5. Gospod Jezus, pomagaj nam, da se bomo pokojnih sorodnikov in 

znancev radi spominjali, zanje molili in darovali svete maše. 
6. Gospod Jezus, prosimo te za tistega izmed nas, ki bo prvi šel za 

našimi pokojnimi, naj ga smrt najde pripravljenega na srečanje s 
Teboj. 

7. Gospod Jezus, prosimo te tudi zase, obvaruj nas temnih ur obupa 
in strahu pred smrtjo. 

Vsak lahko doda svojo prošnjo. 



Voditelj: Nebeški Oče, rad se usmiliš vseh, ki vate verujejo in delajo dobra 
dela. Po tvojem dobrotnem usmiljenju in na priprošnjo vseh svetih naj 
prejmejo odpuščanje svojih grehov vsi, ki zanje molimo, pa naj še živijo, ali 
so že umrli. Po Kristusu, našem Gospodu. 

Vsi: Amen 

Voditelj: Gospod zahvaljujemo se ti za …… (naštejemo imena pokojnega ali 

pokojnih, za katere molimo), za njegovo (njeno, njihovo)življenje, ljubezen 

in dobroto, ki smo jo prejeli preko njega (nje, njih).  

Prosimo te odpuščanja, če smo ga(jo, jih) s čim prizadeli. Odpuščamo mu 

(ji, jim), če nas je(so nas) s čim prizadel(a,i) in ranil(a,li) . Prosimo te, da mu 

(ji, jim) podariš večno srečo, ki je pri tebi v nebesih. Naj te gleda(jo) v vsej 

lepoti. Gospod, obriši solze z naših oči in potolaži nas z upanjem na večno 

srečo, ki jo bomo nekoč vsi skupaj uživali pri tebi.  Amen. 

Molimo za naše rajne Gospodovo molitev  Oče naš ... Zdrava Marija ... 

Slava Očetu. 

Po koncu molitve naj otroci in tudi odrasli  poslikajo kamne s tempera 

barvicami, ali voščenkami ali flumastri in se vmes pogovarjajo o svojih 

dragih pokojnih.  Ko bodo razmere dopuščale  bomo te okrašene kamne 

namesto svečk položili na grobove vseh, ki so nas imeli radi in ki jih 

pogrešamo.  Čeprav ni isto, kot če bi se k staršem, starim staršem, teti, 

stricu,  lahko stisnili v naročje, pa nam bo  pri srcu toplo, da jim bomo 

odnesli darilce, ki smo ga naredili sami. 

Zapojemo lahko še  pesem: Čast bodi Očetu….. 

 

 


