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odpirati nova obzorja v življenju;  
pogovarjati se z Bogom in ga klicati Oče;  
zaupati Gospodu svoje skrbi, pričakovanja;  
povezati svoj šibki glas s Kristusovim; 
prepoznavati skrivnostno prisotnost Gospoda  
v našem vsakdanu ...

Moliti pomeni 
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  1.   Kot starša zaupava Svetemu Duhu, da moli z najinimi otroki  
na način, ki je za naju skrivnost.

  2.   Prepričana sva, da Bog govori z najinim otrokom,  
ki je še majhen, preko najinega nasmeha,  
najine nežnosti, najine starševske ljubezni.

  3.   Najin otrok v naročju očeta ali mame sodeluje pri najinem 
pogovoru z Bogom.

  4.   Zavedava se, da bo najin otrok začel moliti,  
če bo videl, da moliva midva kot starša. 

  5.   Pomembno je, da ne le mama, ampak tudi oče,  
moli s svojim otrokom.

  6.   Dan najinega otroka se sklene z najinim poljubom,  
z znamenjem križa na njegovem čelu in z blagoslovom.

  7.   Pred jedjo običajno molimo tako,  
da se Bogu skupaj z otroki zahvalimo.

  8.   Odkritja najinega otroka, njegovo čudenje in veselje pogosto 
oblikujemo v skupno molitev naše hvale in zahvale Bogu. 

  9.   Reden obisk cerkve je za naju in za najinega otroka priložnost, 
da se srečamo z Gospodom in molitvijo.

10.   Tudi midva kot starša se učiva moliti, kadar se pridruživa 
molitvi otrok po obrazcu, ki smo se ga naučili.1

Deset zapovedi molitve v družini

Majhni 
koraki 

1  Prim. In preghiera a piccoli passi, 15–16; Uniti nella preghiera, 12; v: Condividere la fede 
con nostro figlio, Elledici, Torino 2016.

     Povabilo duhovniku,  
     da blagoslovi naš dom
Vsaka družina ima dom, v katerem živi. V urejanje 
stanovanja običajno vložimo veliko svojega 
truda, privarčevanih sredstev in 
ljubezni, da stene res postanejo 
dom. Tako kot ob godu svetega 
Krištofa prosimo za blagoslov 
svojega vozila, ki nam služi, ko 
gremo na delo ali po opravkih, 
lahko tudi v svoj dom povabimo 
duhovnika, s prošnjo, da blagoslovi 
naše stanovanje. V številnih župnijah 
je v božičnem času že navada, da 
duhovnik obišče vse družine v župniji 
in blagoslovi njihove domove. 

Krščanske molitve
Tudi najmlajše je mogoče uvajati v 
prve, najpreprostejše krščanske molitve: 
znamenje križa, sveti angel, zdravamarijo, 
očenaš. Ponavljanje teh obrazcev, četudi jih 
otrok še ne razume, je ‒ če temelji na veri 
odraslih ‒  lahko izraz molitve, ki majhnega 
otroka zelo nagovarja. V teku let lahko starši, 
stari starši in vsi drugi družinski prijatelji in 
znanci, ob katerih otrok prejema izkušnjo vere, 
slednjemu razložijo pomen teh molitev. 

Čudenje in zahvala Gospodu
Otrok že v najnežnejših letih izraža čudenje, veselje nad novimi 
odkritji, čudeži narave, prejetim darom ... S pomočjo staršev 
lahko svoje čudenje prevede v preprosto molitev hvale in zahvale 
Gospodu. Kako dragoceno je, če se znamo vsemu lepemu čuditi 
tudi odrasli in za vse, kar prejemamo, izraziti svojo hvaležnost. 


