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VELIKA DEVETNICA »BOSNA I HERCEGOVINA MOLI ZA ŽIVOT«
UZ 25. OBLJETNICU ENCIKLIKE EVANĐELJE ŽIVOTA
SV. IVANA PAVLA II., PAPE
25. ožujka – 25. prosinca 2020.
OPĆA NAKANA:
Da hrvatski narod svjedoči evanđelje života poštujući, braneći i ljubeći svaki ljudski
život i služeći mu konkretnim molitvenim i djelatnim zauzimanjem (usp. Evanđelje
života, 5).
OSNOVNE MOLITVE:
Oče naš, 3 x Zdravo Marijo, Slava Ocu.
Molitva svetog pape Ivana Pavla II. za život
O Marijo, zvijezdo novog svijeta, Majko živih, povjeravamo ti stvar života:
pogledaj, o Majko, beskrajan broj djece kojima je zabranjeno roditi se,
siromaha kojima je onemogućeno živjeti,
ljudi i žena žrtava nečovječnoga nasilja,
starih i bolesnih, ubijenih ravnodušnošću ili lažnim sažaljenjem.
Učini da oni koji vjeruju u tvoga Sina
znaju smjelo i s ljubavlju navijestiti ljudima našega vremena
Evanđelje života.
Isprosi im milost da ga prime kao uvijek novi dar,
radost da ga sa zahvalnošću slave kroz čitav svoj život i
hrabrost da za nj svjedoče djelotvornom upornošću,
da bi izgradili zajedno sa svim ljudima dobre volje
civilizaciju istine i ljubavi,
na hvalu i slavu Boga stvoritelja i ljubitelja života.
Amen.
(Enciklika Evanđelje života, 25. ožujka 1995.)
DODATNE MOLITVE:
Molitva pape Benedikta XVI. za život
Gospodine Isuse,
koji vjerno posjećuješ i svojom nazočnošću ispunjaš Crkvu i povijest ljudi;
koji nas po čudesnom sakramentu svoga Tijela i Krvi činiš dionicima božanskog života i daješ
nam kušati radost vječnoga života;
klanjamo Ti se i blagoslivljamo Te.
Prostrti ničice pred Tobom, začetniče i ljubitelju života,
stvarno prisutni i živi među nama, molimo Te:
Probudi u nama poštovanje za svaki nerođeni život,
učini nas sposobnima u svakom plodu majčinske utrobe prepoznati divno Stvoriteljevo djelo,
raspoloži naša srca za velikodušan prihvat svakog djeteta na početnu života.
Blagoslovi obitelji, posveti sjedinjenje supružnika, oplodi njihovu ljubav.
Svjetlom svoga Duha prati odabire zakonodavnih skupština,
da narodi i države priznaju i poštuju svetost života, svakoga ljudskog života.
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Upravljaj djelom znanstvenika i liječnika
da napredak pridonese cjelovitom dobru osobe
i da nitko ne podnosi uništenje i nepravdu.
Starateljskom ljubavlju obdari upravitelje i gospodarstvenike
da spoznaju i promiču prikladne životne uvjete,
kako bi se mlade obitelji mogle mirno otvoriti rađanju nove djece.
Utješi supružnike koji pate jer ne mogu imati djecu,
i providi im u svojoj dobroti.
Odgajaj sve da se skrbe za siročad i napuštenu djecu,
da mogu osjetiti toplinu Tvoje ljubavi, utjehu Tvoga Božanskog srca.
S Marijom Majkom Tvojom, velikom vjernicom,
iz čijeg si krila uzeo našu ljudsku narav,
očekujemo od Tebe, našeg istinskog Dobra i Spasitelja,
snagu da ljubimo i služimo životu,
iščekujući vječni život u Tebi,
u zajedništvu Blaženoga Trojstva.
Amen.
(Molitveno bdijenje za nerođeni život, Vatikan, 27. studenog 2010.)
Molitva Da životu!
Gospodine, hvala ti za prekrasan dar života!
Uvijek je divno otajstvo znati
da si nas stvorio na svoju sliku i priliku.
Pomozi nam da prepoznamo
ljepotu svakoga ljudskog bića,
da svakodnevno riječima i djelima
objavljujemo svoje nedvosmisleno Da životu
u svakom njegovomu stanju i u svakom stadiju
čak i onda kada je iznimno krhak.
Odmakni od nas pritisak kulture odbacivanja
kako bi svi upoznali i razumjeli
čudesnost i jedinstvenost života
koji se objavljuje u utrobi žene;
i kako bi se svako dijete po našim rukama
moglo osjetiti voljeno i zagrljeno
nježnošću i brižnošću nebeskoga Oca.
Gospodine, podaj nam nadu
da u dubinama naših srca znamo
kako će tjeskoba biti preobražena u radost
i da će svaka suza biti otrta,
u punini blaženoga jedinstva s Tobom
Hvala ti Gospodine Isuse!
(Konferencija »Da životu!« Dikasterija za laike, obitelj i život, Rim, 23. – 25. ožujka 2019.)
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UPUTE:
 Predložene molitve se mogu moliti pojedinačno, u obitelji ili u vjerničkoj zajednici kad ih
je dobro povezati sa svetom misom u kojoj će dodatni zaziv u molitvi vjernika biti opća
nakana: Da hrvatski narod svjedoči evanđelje života poštujući, braneći i ljubeći svaki
ljudski život i služeći mu konkretnim molitvenim i djelatnim zauzimanjem (usp.
Evanđelje života, 5).
 Dobro je da svetoj misi prethodi molitva krunice ili neki drugi oblik pobožnosti na ovu
nakanu (prijedlozi po mjesecima).
 Molitve se mogu izmoliti i u okviru euharistijskog klanjanja, koje je osobito prigodno
održati na uočnicu ili na samu svetkovinu Naviještenja Gospodinova 25. ožujka, kada se
obilježava 25 godina od objavljivanja enciklike Evanđelje života sv. pape Ivana Pavla II.
(Vidi predložak Euharistijskog klanjanja).
 U devetnici se prigodno može upriličiti, ali i prilagoditi blagoslovu trudnica, blagoslov
ženâ prije poroda iz Rimskog obrednika „Blagoslovi“ (Dulji obred str. 82 – 87, Kraći
obred str. 87 – 88).
PRIJEDLOZI PO MJESECIMA:
Ožujak 2020. (25. 03. u srijedu) – Euharistijsko klanjanje (Vidi predložak Euharistijskog
klanjanja) ili Marijanski križni put (Prijedlog: Tomislav Ivančić, Marijin križni put,
https://duhovnost.net/tomislav-ivancic-marijin-krizni-put/);
Travanj 2020. (25. 04. u subotu) – Krunica Božjeg milosrđa na nakanu: »Da hrvatski narod
svjedoči evanđelje života…« (https://mladi.hbk.hr/vijesti/sdm/krunica-bozjeg-milosrda/);
Svibanj 2020. (25. 05. u ponedjeljak) – Radosna otajstva Gospine krunice uz svibanjsku
pobožnost na nakanu: »Da hrvatski narod svjedoči evanđelje života…«;
Lipanj 2020. (25. 06. u četvrtak) – Zlatna krunica Presvetom Srcu Isusovu uz devetnicu
Presvetom Srcu Isusovu od 19. do 27. lipnja na nakanu: »Da hrvatski narod svjedoči
evanđelje života…« (https://glasnik-sim.hr/kako-se-moli-krunica-zlatna-krunica-presvetomsrcu-isusovu/)
Srpanj 2020. (25. 07. u subotu) – Molitva sv. Joakimu i Ani za život i obitelj uz njihov
spomendan 26. srpnja (Vidi prijedlog);
Kolovoz 2019. (25. 08. u utorak) – Molitva Gospi od Suza sv. Ivana Pavla II. uz devetnicu
Gospi od Suza od 23. do 31. kolovoza (Vidi prijedlog);
Rujan 2019. (25. 09. u petak) – Krunica sv. Mihaela Arkanđela uz devetnicu sv. Mihaelu
Arkanđelu od 20. do 28. rujna na nakanu: »Da hrvatski narod svjedoči evanđelje života…«
(https://zupa-rokovci-andrijasevci.hr/2019/09/29/krunica-svetom-mihaelu-arkandelu-isvetim-andelima/);
Listopad 2019. (25. 10. u nedjelju) – Slavna otajstva Gospine krunica uz listopadsku
pobožnost na nakanu: »Da hrvatski narod svjedoči evanđelje života…«;
Studeni 2019. (25. 11. u srijedu) – Pobožnost Tri Zdravomarije uz devetnicu Blaženoj
Djevici Mariji od Čudotvorne medaljice od 18. do 26. studenog na nakanu: »Da hrvatski
narod
svjedoči
evanđelje
života…«
(https://marijine-sestre-os.hr/cudotvornamedaljica/vjecna-devetnica/);
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Prosinac 2019. (25. 12. u petak) – Zahvala za plodove Molitvene devetnice uz svetkovinu
Božića, pri čemu od pomoći može biti Krunica Djeteta Isusa i pobožnosti Malome Isusu
(http://ssmi.hr/poboznost-djetetu-isusu/vjera/krunica_djeteta_isusa).
Molitva sv. Joakimu i Ani za život i obitelj
Dobri roditelji Blažene Djevice Marije, djede i bako našega Spasitelja, Isusa Krista:
Kad se život čini besplodnim, pomozite nam pouzdati se u Božje milosrđe.
Kad smo zbunjeni, pomozite nam pronaći put k Bogu.
Kad smo izgubljeni u pustinji, vodite nas onima koje smo od Boga pozvani ljubiti.
Kad nam se naš brak čini beživotnim, pokažite nam vječnu mladost Gospoda.
Kad smo sebični, naučite nas pristajati samo uz ono što je trajno.
Kad smo uplašeni, pomozite nam vjerovati Bogu.
Kad smo posramljeni, podsjetite nas da smo Božja djeca.
Kad zgriješimo, vodite nas vršenju Božje volje.
Vi koji znate Božju volju za muža i ženu, pomozite nam kreposno živjeti.
Vi koji znate Božju volju za obitelj, približite sebi sve obitelji.
Vi koji ste patili bez djece, zagovarajte za sve neplodne parove.
Vi koji ste se vjerovali u Božju volju, pomozite nam poštivati Božji dar plodnosti.
Vi koji ste rodili Blaženu Majku, nadahnite parove da s Bogom budu sustvaratelji.
Vi koji ste poučavali Majku Božju, poučite nas na odgajamo djecu svetim napucima.
Vi čija su se srca pouzdala u Boga čujte našu molitvu
da hrvatski narod svjedoči evanđelje života poštujući,
braneći i ljubeći svaki ljudski život
i služeći mu konkretnim molitvenim i djelatnim zauzimanjem.
Molite s nama za poslanje katoličkog obiteljskog života.
Molite s nama za poslanje prirodnog planiranja obitelji.
Molite s nama za sve one koji u ovome zauzimanju daju svoje vrijeme, talente i imetak.
Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…
Pomolimo se:
Bože naših otaca, Ti si svetima Ani i Joakimu udijelio privilegiju da budu roditelji Marije,
majke Tvoga utjelovljena Sina. Neka nam njihove molitve pomognu doseći spasenje koje si
obećao svome narodu. To te molimo po Kristu Gospodinu našemu. Amen.
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Molitva Gospi od Suza sv. Ivana Pavla II. pape
Gospo od Suza!
Majčinskom dobrotom pogledaj boli svijeta.
Obriši suze svima onima koji trpe,
zaboravljenima, očajnima, žrtvama
svakovrsnog nasilja.
Daj nam svima suze kajanja i
novog života, da nam one otvore
srca za preporoditeljski dar Božje ljubavi.
Daj nam svima suze radosnice
zbog velike nježnosti tvoga Srca.
Isprosi da hrvatski narod svjedoči evanđelje života
poštujući, braneći i ljubeći svaki ljudski život
i služeći mu konkretnim molitvenim i djelatnim zauzimanjem.
Po Kristu, Gospodinu našemu.
Amen.

