
 

Priprava: Z otroki pripravimo oltar. Tokrat poleg križa in sveče, dodamo fotografije 
pokojnih sorodnikov in znancev. Na oltar lahko postavimo tudi kip Marije ali podobico 
z njeno sliko ter kakšnega angela. Pripravimo tudi Sveto pismo in posodo z 
blagoslovljeno vodo. 

Znamenje križa. 

Pogovor: Z otroki se pogovorimo, kdo je na posamezni fotografiji. Starejši otroci se 
bodo oseb mogoče spomnili. Starši podelijo katerega od spominov o posamezni  
osebi, česa jih je oseba naučila, za kaj so ji hvaležni. Povabimo tudi otroke, da povedo 
svoje spomine.  Nadaljujemo z mislijo, da so vse te osebe umrle in zanje upamo, da so 
že pri Bogu v nebesih. Kako pa je v nebesih? 

Sveto Pismo: Odpremo Sveto pismo in preberemo kratek odlomek iz Razodetja: In 
zaslišal sem močen glas, ki je prišel od prestola in rekel: »Glej, prebivališče Boga med 
ljudmi! In prebival bo z njimi, oni bodo njegova ljudstva in Bog sam bo z njimi, njihov 
Bog. In obrisal bo vse solze z njihovih oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in 
bolečine ne bo več. Kajti prejšnje je minilo.« (Raz 21, 3-4) 

Razlaga: Sledi kratka razlaga o prazniku vseh svetih. V pomoč so lahko naslednja 
izhodišča:  Vsi, ki so v življenju delali dobro, za svoje grehe pa prosili Jezusa 
odpuščanja, so ob smrti odšli k Bogu. V nebesih ni več bolečine, solz, tam nikoli ne 
boli glava ali trebuh, nihče nikomur ne nagaja, vsi so ljubeči in zares veseli. Seveda so 
veseli, saj so pri Bogu, ki je njihov in naš oče. Nebesa so čudovita in si jih kar ne 
moremo dobro predstavljati. Tja si želimo priti tudi mi, zato se priporočimo 
svetnikom, da za nas prosijo, da bomo tako živeli, da pridemo nekoč tudi mi v nebesa.  
 

Molitev: Skupaj oblikujemo litanije naših zavetnikov. Vsak pove svojega zavetnika, 
ostali pa odgovarjajo: »Prosi za nas.« Dodamo lahko še svetnike, ki se jim pogosto 
priporočamo. Zapojemo primerno pesem, ki jo poznamo, npr.: Naše veselje, V 
nebesih sem doma, Nebeški Jeruzalem … 
Zaključimo z molitvijo za pokojne, ki jih poznamo. Otroci povedo osebo, sledi Zdrava 
Marija. Tako zmolimo za vse, katerih slike imamo na oltarju in za tiste, ki jih nosimo v 
srcu. 

Slava Očetu. 

Naredimo znamenje križa z blagoslovljeno vodo. 


