
(Travno, 11. studenoga 2017.) 

     MOLITVA VJERNIKA      

Svećenik: 

Braćo i sestre, Bog nam je u svome Sinu darovao dobroga pastira koji nas 

okuplja u Očev dom. Molitvom se utecimo nebeskomu Ocu da uščuva u nama dar 

vječnoga života: 

Čitači: 

1. Za Kristovu Crkvu, zajednicu vjernika: da svojim navještanjem i življenjem 
evanđelja bude jasan znak tvoje ljubavi prema svakom čovjeku,  molimo te. 
 

2. Za sve katoličke obitelji, svećenike i redovničke zajednice udružene u Molitvene 
vijence Kraljice obitelji da s pouzdanjem u tvoju dobrotu umiju prihvatiti životne 
kušnje i da s ljubavlju žive po tvojim zapovijedima, molimo te. 
 

3. Za veće poštovanje dostojanstva braka i obitelji u našem narodu i društvu, molimo 
te. 
 

4. Za sve očeve, da živeći čistoću bračne ljubavi i odgovornog očinstva, budu vjerna 
slika tvoje očinske ljubavi, molimo te 
 

5. Za naše mlade, da ih oslobodiš od lažnih idola i zamki ovog svijeta, da te mogu 
radosno slijediti i biti dosljedni navjestitelji kršćanskog života, molimo te 
 

6. Po zagovoru svetog Martina, otvori nam oči vjere da te umijemo prepoznati u 
siromasima, osamljenima i svim potrebitima te da im po djelima ljubavi 
posvjedočimo snagu tvoga milosrđa, molimo te. 
 

7. Za ovu zajednicu vjernika: da naša vjera bude plodna dobrim djelima i živim 
svjedočenjem evanđelja pred svim ljudima, molimo te! 
 

8. Za našu Domovinu, čuvaj je Gospodine i daj njenim vođama mudrosti i razboritosti 
da je pravilno vode, molimo te. 
 

9. Za uspjeh ove duhovne obnove, neka Duh Sveti rasplamti naša srca novim žarom i 
potakne nas da obnovimo svoja obećanja i da ti ostanemo vjerni do kraja – molimo 
te, 
 

10. Za sve naše drage pokojnike, da im po svojoj neizmjernoj dobroti daruješ vječni 
život, molimo te. 
 

Svećenik: 

Nebeski Oče, po ljubavi svoga Sina ti nikad ne prestaješ skrbiti za dobro svoga 
naroda. Ponizno te molimo, daruj nam ustrajnost na putu kojim nas vodiš kroz 
svijet te jednom budemo dostojni dara vječnosti. Po Kristu Gospodinu našemu. 


