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VEČER BODO OBLIKOVALI
dr. MARIJA STANONIK – urednica knjige
MANICA FERENC – predstavnica Družine
TANJA JENKO – bralka molitev
MARKO ČRTALIČ – bralec molitev

V knjigi Stare slovenske molitve je zbranih 328 molitvic, ki
so jih naši predniki v različnih slovenskih pokrajinah molili
ob najrazličnejših življenjskih priložnostih. Monografija je
pri založbi Družina izšla v začetku postnega časa.
»Zbiranje starih molitev se je začelo pomladi 2005, ko je
bralka Ivanka Korošec na uredništvo Družine poslala
molitev znanke Marije Žagar, ki se jo je, ko je bila še
majhna deklica, naučila od očeta. Povedala je, da jo
pripoveduje svojemu takrat komaj nekajmesečnemu
vnučku in da jo ta posluša z odprtimi usteci. Objava
molitve na straneh duhovnosti in povabilo bralcem, naj
zapišejo in pošljejo stare molitvice, ki so jih molili s
svojimi starši, nista ostala brez odziva. Nasprotno: še dve
leti zatem so iz tedna v teden prihajala na Družino pisma z
vseh koncev Slovenije, zamejstva in izseljenstva,« je
zapisal v uvodu v knjigi Marjan Pogačnik, takratni urednik
duhovnosti v Družini.
O uredniškem delu pri knjigi dr. Stanonikova pravi: »Bilo
je zahtevno delo, ampak tudi zelo lepo. Tako je bilo, ker ni
bilo v sporočilih ene same slabe misli, ampak le srčna želja
predati dediščino, staro bogastvo prihodnjim rodovom.«
Stanonikova je 328 zbranih molitev razdelila na enajst
razdelkov. Razdeljene so tako, kot teče življenje: od
rojstva, začetka, jutra, prek delovnega dne, naporov,
trpljenja, do večernih molitev, slovesa s tega sveta. Ujet
je življenjski ritem. Znotraj tega so razdeljene po
svetopisemski motiviki, svetnikih.
Molitve so pošiljali bralci Družine z vseh koncev Slovenije,
tudi iz zamejstva in zdomstva in tudi s Škofjeloškega
konca jih je kar nekaj. Stanonikova je vse podrobno
popisala, ohranila je tudi zgodbe, kje se je bralec molitvice
naučil, s kom je molil, od kje molitev izvira.
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