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H i š n a   c e r k e v  

  
Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi. (Mt 18,20)  

 

Molitev za rajne 
  
 

  

  

  

  

  
  

 

 

 

 

 

 

  

  

Predvsem na praznik Vseh svetih in Vernih duš, ampak tudi ob drugih priložnostih, se radi 

spomnimo rajnih in za nje molimo. Tukaj najdete vzorec, kako lahko v hišni skupnosti ali na 

pokopališču obhajamo tako molitev – v krogu družine ali s prijatelji, sosedi ali znanci. Če hočete 

določene dele bogoslužja obhajati v nemškem jeziku, najdete podoben predlog na tej spletni 

strani tudi v nemščini. Če hočete obhajati pobožnost doma, pripravite najprej prostor, kjer se 

boste zbrali. Postavite na mizo svečo. Ob njej naj bi bilo Sveto pismo. Ob svečo lahko položite 

slike rajnih, ki so Vam posebno blizu. Če želite, pripravite tudi še nekaj manjših sveč (in ne 

pozabite na primerno podlago). Vse, kar bi Vas lahko motilo, odstranite. Izklopite mobilne 

telefone. Poleg tega je treba že prej pomisliti tudi na tole:  

• Določite, kdo bo vodil molitev (v tem vzorcu se imenuje voditelj/voditeljica, kratica V).  

• Določite, kdo bo bral katero besedilo. V skrajnem primeru lahko voditelj oz. voditeljica 

prebere vse, bolj primerno pa je seveda, če vsi sodelujejo. Ta besedila so predvsem 

berilo ter zahvala in prošnje. Najbolj ugodno je, da pripravite iztis vzorca. Pobožnost 

lahko obhajate tudi sami, zato je navodilo Vsi v oklepaju.  

• Zmenite se, ali boste tudi peli. V tem vzorcu najdete predloge za nekatere preproste 

speve. Seveda jih lahko nadomestite z drugimi duhovnimi pesmimi, ki jih raje pojete. 

Tudi instrumentalna glasba je dobrodošla. Pesmi so vzete iz pesmarice GLORIA, ki jo 

uporabljamo v dvojezičnih župnijah na južnem Koroškem (nekateri učenci so jo dobili 

kot šolsko knjigo). Poleg tega lahko zaigrate tudi duhovno glasbo, ki jo je treba izbrati 

že prej. Tudi na spletu najdete celo vrsto lepih skladb ali besedila znanih pesmi.  
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Prižiganje sveče in pesem 
Ko je skupnost zbrana, prižgemo svečo.  
Nato lahko zapojemo primerno pesem ali prisluhnemo duhovni glasbi, na primer: 
- Gospod, daruj jim mir (GLORIA 760/SG 546) 
- Kar se rodi na sveti (GLORIA 762/SG 544) 
- V nebesih sem doma (GLORIA 759/SG 539): https://www.youtube.com/watch?v=rBoS2t3ycBA 

- K tebi želim, moj Bog (GLORIA 767/SG 429): https://www.youtube.com/watch?v=y0j_yHSfSTw 

- Glejte, že sonce zahaja (GLORIA 919): https://www.youtube.com/watch?v=yfajNUrI24U 
- Srce je žalostno (GLORIA 920): https://www.youtube.com/watch?v=Ih3dxnf6MwQ 
- Tihi večer (GLORIA 921): https://www.youtube.com/watch?v=YlTuk_EwaKY 

 
 
Križ 
Nato se pokrižamo. Voditelj oz. voditeljica pravi:  
 

V  V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.  

(Vsi)   Amen.  

 
 
Uvod  
Voditelj oz. voditeljica na kratko razloži pomen te slovesnosti. 
 

V  Zbrali smo se, da se spomnimo naših dragih rajnih. 

Pri nekaterih nam je še vedno tesno pri srcu, ko pripovedujemo o njih, 

ker nas boli njihovo slovo od tega sveta. 

Drugih spet se le še redko kdaj spomnimo. 

In vendar so bili tudi oni z nami povezani. 

Prehodili so z nami del življenjske poti in nas usmerjali. 

Tako smo postali to, kar smo. 

Kot verni ljudje zaupamo, da smrt nima zadnje besede. 

Bog je cilj našega življenja, pri njem bomo nekoč vsi sprejeti. 

Prisluhnimo sedaj besedilu iz Svetega pisma, 

ki naj nas utrdi v naši veri. 

 
 
Berilo (Jn 11,21-27) 

Nekdo izmed navzočih prebere evangelij. 
 

Berilo iz svetega evangelija po Janezu. 

Tisti čas je Marta rekla Jezusu: 

»Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne umrl;  

a tudi zdaj vem, da ti bo Bog dal, kar koli ga zaprosiš.«  

Jezus ji je rekel: »Tvoj brat bo vstal.«  

Marta mu je dejala: »Vem, da bo vstal ob vstajenju poslednji dan.«  

https://www.youtube.com/watch?v=rBoS2t3ycBA
https://www.youtube.com/watch?v=y0j_yHSfSTw
https://www.youtube.com/watch?v=yfajNUrI24U
https://www.youtube.com/watch?v=Ih3dxnf6MwQ
https://www.youtube.com/watch?v=YlTuk_EwaKY
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Jezus ji je rekel: »Jaz sem vstajenje in življenje:  

kdor vame veruje, bo živel, tudi če umre;  

in vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl.  

Veruješ v to?«  

Odgovorila mu je: »Da, Gospod.  

Trdno verujem, da si ti Mesija, Božji Sin, ki prihaja na svet.« 
 
 

Meditativna glasba 
Po berilu lahko prisluhnemo meditativni glasbi – glej zgoraj ali: 
- Jezus, moje veselje: https://www.youtube.com/watch?v=AZD6YACzu_c 
- K tebi želim, moj Bog: https://www.youtube.com/watch?v=v8P8hCkXaZw 

 
 

Zahvala in prošnja 
Voditelj oz. voditeljica povabi k molitvi.  
Zahvalo in prošnje lahko preberejo tudi navzoči.  
Po vsaki prošnji lahko prižgemo ob sveči svečko. 
 

V Molimo za naše rajne. 

Zahvalimo se Bogu za vse dobro v njihovem življenju 

in mu izročimo to, kar je ostalo nedokončano in pomanjkljivo. Kratek molk. 
 

V Dobri Bog, po tvoji volji naj človek ne bi bil sam. 

Pridružil si nam ljudi, 

ki nas spremljajo na življenjski poti.  

Naš življenjski čas pa je omejen 

in smrt nas za vedno loči od naših sorodnikov, znancev in prijateljev. 

Zahvaljujemo se ti za dragocene trenutke našega življenja, 

posebno za tiste, po katerih ostanemo povezani z našimi rajnimi. 

Daj jim uživati večno življenje pri tebi, 

saj si vir polnosti in življenja. 

V Gospod, daj našim rajnim večni mir in pokoj. 

(Vsi) Večna luč naj jim sveti. 

V Naj počivajo v miru. 

(Vsi) Amen. 

Na tem mestu lahko prižgemo svečo. 

 
V Zvesti Bog, v tebi živimo, se gibljemo in smo. 

Vidiš do dna našega srca, nobenega dobrega dela ne preziraš. 

Zahvalimo se ti za vse ljudi, 

ki so nas dobrohotno spremljali ter nesebično za nas skrbeli. 

https://www.youtube.com/watch?v=AZD6YACzu_c
https://www.youtube.com/watch?v=v8P8hCkXaZw
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Posebno se spominjamo tistih, ki smo jim bili premalo hvaležni 

in tistih, ki se jim zaradi prenagle smrti nismo mogli zahvaliti. 

Povrni jim vse dobro, kar so za nas storili. 

Nas pa podpiraj, da bomo dajali naprej, kar smo dobrega prejeli. 

V Gospod, daj našim rajnim večni mir in pokoj. 

(Vsi) Večna luč naj jim sveti. 

V Naj počivajo v miru. 

(Vsi) Amen. 

Na tem mestu lahko prižgemo naslednjo svečo. 
 

V Usmiljeni Bog, ozri se tudi na tiste, ki so bili naši dolžniki, 

ki so umrli, ne da bi se z njimi spravili. 

Odpusti jim in daj tudi nam moč, da jim odpustimo. 

Osvobodi nas temnih senc preteklosti 

in nas reši vsega, kar nas bremeni, 

da bomo našli mir in uteho. 

V Gospod, daj našim rajnim večni mir in pokoj. 

(Vsi) Večna luč naj jim sveti. 

V Naj počivajo v miru. 

(Vsi) Amen. 

Na tem mestu lahko prižgemo naslednjo svečo. 
 

V Vsemogočni Bog, tebi ničesar ne ostane prikrito. 

Vidiš krivico, ki smo jo storili našim rajnim 

in veš, kako smo jih prizadeli z besedami in dejanji. 

Sedaj so umrli in nimamo več možnosti, da poravnamo to, kar smo storili. 

Žal nam je, zelo nam je žal. 

Odpusti nam in nas usposobi, da bomo postali ljudje spreobrnenja in sprave. 

V Gospod, daj našim rajnim večni mir in pokoj. 

(Vsi) Večna luč naj jim sveti. 

V Naj počivajo v miru. 

(Vsi) Amen. 

Na tem mestu lahko prižgemo naslednjo svečo. 
 

V Večni Bog, tudi naši dnevi so šteti. 

Smrt naših rajnih nas uči, kako dragocen je sleherni dan, ki si ga nam podaril. 

Odpri nam oči za dobro, ki smo ga prejeli od naših rajnih,  

da se bomo po njem zgledovali in postali boljši ljudje. 

Daj nam spoznati slabe navade, ki nas beremenijo 

in nas reši iz odvisnosti odnosov, ki nam jemljejo notranjo svobodo. 

Podari nam močno vero, ki premaga strah 

in ljubezen, ki je močnejša kot smrt. 
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V Gospod, daj našim rajnim večni mir in pokoj. 

(Vsi) Večna luč naj jim sveti. 

V Naj počivajo v miru. 

(Vsi) Amen. 

Na tem mestu lahko prižgemo naslednjo svečo. 
 
Sedaj lahko voditelj oz. voditeljica povabi navzoče, da ob sveči prižgejo svečko in izrečejo, za 
koga so jo prižgali („Moja sveča naj gori za …“). Kdor hoče, lahko tudi pove, zakaj mu je bila ta 
oseba posebno blizu ali obudi lep spomin na njo. 

 
 

Oče naš 
V Zmolimo na koncu te pobožnosti za naše rajne Očenaš 

in prosimo za Božji blagoslov. 
 

(Vsi) Oče naš, ki si v nebesih, 

posvečeno bodi tvoje ime, 

pridi k nam tvoje kraljestvo, 

zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. 

Daj nam danes naš vsakdanji kruh 

in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, 

in ne vpelji nas v skušnjavo, 

temveč reši nas hudega. 

Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Amen. 
 
 

Blagoslovna molitev 
V Ostani pri nas, Gospod, 

kajti proti večeru gre 

in dan se je že nagnil. 

Ostani pri nas ob večeru dneva, 

ob večeru našega življenja, 

ob večeru sveta. 

Ostani pri nas  

s svojo tolažbo in blagoslovom. 

Ostani pri nas, ko pride nad nas noč obupa in strahu,  

osamljenosti in dvomov, 

noč grenke smrti. 

Ostani pri nas in vseh naših dragih rajnih. 

Blagoslovi nas, o Bog življenja, 

Oče in Sin in Sveti Duh. 

(Vsi)  Amen. 
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Vsi se pokrižajo z besedami: 

(Vsi) V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. 
 
 

Sklepna pesem 
Na koncu lahko zapojemo primerno pesem (glej zgoraj) ali prisluhnemo duhovni glasbi,  
na primer: 
- Pie Jesu, Domine (Fauré): https://www.youtube.com/watch?v=o9al6HNOgSo 
- Pie Jesu (Andrew Lloyd Webber): https://www.youtube.com/watch?v=31oAcmBz044 
- Lux aeterna (Mozart): https://www.youtube.com/watch?v=nMzGQp8z2kM 
- Christe, lux muni (Taizé): https://www.youtube.com/watch?v=BHHk3PZiiP4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravil in uredil: Klaus Einspieler, Dušnopastirski urad krške škofije, referat za Sveto pismo in liturgijo 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=o9al6HNOgSo
https://www.youtube.com/watch?v=31oAcmBz044
https://www.youtube.com/watch?v=nMzGQp8z2kM
https://www.youtube.com/watch?v=BHHk3PZiiP4

