
Rituali v družini 
 

Blagoslovimo svojega otroka 
 
Z blagoslovom nam Bog obljublja dobro.  
Kakor je z blagoslovom blizu ljudem On, tako smo tudi starši, stari starši in 
sorodniki s svojo ljubeznijo in pozornostjo lahko blizu otrokom, da bi zanje 
postali blagoslov. Z znamenjem križa potrjujemo svoje prijateljstvo z Bogom in se 
spominjamo njegove ljubezni. 
 
Blagoslov vsebuje dva osnovna elementa 
Znamenje dotika (signare) in izgovorjeno besedo, ki odobrava (benedicere). 
 
Svojemu otroku lahko: 

 

 podarimo ljubezniv dotik, 

 položimo nanj roko, 

 naredimo znamenje križa na čelo. 
 
Blagoslovilne besede: 
 

 Bog te blagoslovi! 

 Bog te ima rad! 

 Dobri Bog naj te blagoslovi in varuje! 

 V Bogu si varen! 
 
Blagoslovilni obred: 
 
Blagoslov je lahko za vašega otroka dobra in blagodejna navada. Ob blagoslovu 
svojega otroka se lahko razvijejo ljubeznivi blagoslovilni obredi: 

 Otroku naredimo na čelo znamenje križa in ob tem rečemo: »Bog te ima 
rad« (pred spanjem ali odhodom od doma). 

 Nanj položimo roke in ga blagoslovimo. To pomirja, daje novo moč in 
krepi zaupanje. 

 Podamo si roke in si zaželimo dobro. 

 Ob slovesu prosimo za božji blagoslov: »Naj te Bog blagoslovi in 
spremlja!« 

 Ob prestopu v samostojnost (ko grejo prvič v vrtec, v šolo, na taborjenje, 
..), jim damo s seboj na pot blagoslov. 

 



Blagoslov  
 
Naj te Gospod blagoslovi, da bi tvoje življenje uspelo, da bi zacvetelo tvoje 
upanje in zoreli tvoji sadovi. 
 
Naj te Gospod varuje, objame, ko te je strah, naj te ščiti v tvoji stiski in napolni s 
svojo ljubeznijo. 
 
Naj te Gospod prime za roko, te vodi, spremlja in drži. Njegov blagoslov naj bo 
nad teboj in ostane naj s teboj vse dni. Amen. 
 
 
Jezus blagoslavlja otroke 
»Prinašali so mu otroke, da bi se jih dotaknil, učenci pa so jih grajali. In objel jih 
je, položil nanje roke in jih blagoslavljal.« 

Evangelij po Marku 10,13.16 
 


