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MOLITEV OB MISIJONSKI SVEČKI 
V imenu Očeta + in Sina in Svetega Duha. Amen. 

Gospod, hvala ti za milostni čas misijona. Ko želimo najti pot 
do Tebe in bližnjih, Te prosimo: 

- Gospod, nauči nas, da ne bomo ljubili samo sebe! 
Usmili se nas, o Gospod. 
-  Daj, da ne bomo ljubili samo tistih, ki nas ljubijo!  
Usmili se nas, o Gospod. 
- Nauči nas misliti na druge, in ljubiti predvsem tiste, ki 
jih nihče ne ljubi! 
Usmili se nas, o Gospod. 
- Daj, da bomo imeli sočutje s trpečimi! 
Usmili se nas, o Gospod. 
- Daj, da se bomo zmogli obrniti vstran od svojih 
problemov in skrbi in težav in križev in se posvetiti Tebi 
skozi skrb za Tvoje uboge, stiskane in bolne. 
Usmili se nas, o Gospod.

MOLITEV ZA MISIJON 
2020 

Moj Bog, verujem Vate, 
molim Te, upam Vate in 

Te ljubim nadvse. 
Prosim te odpuščanja 

za tiste, ki ne verujejo, 
ne molijo, ne upajo in 

te ne ljubijo. 
Amen

Bog je ljubezen. Poklical nas je v življenje, 
da z Njim sodelujemo pri uresničevanju 
njegovega velikega načrta: odrešenje 
vseh ljudi. 

Svojega Sina je poslal, da bi dokončno 
uresničil božji načrt odrešenja. Prišel je 
na svet, učil, trpel, umrl na križu, vstal od 
mrtvih in nas odrešil. 
Po vstajenju je Jezus poslal svoje učence v 
svet, da Ga oznanjajo vsem ljudem iz vseh 
narodov, jezikov, ras in vseh časov. Učenci 
so postali misijonarji, apostoli in ta naloga 
se predaja iz roda v rod kristjanom, ki so 
vedno znova poklicani, da postanejo 
apostoli svoje dobe. 

Gospod, daj nam poguma in svojega 
Duha, da bomo Tebe sprejeli za svojega 
Gospoda in Boga in to oznanjali temu 
svetu. Amen. 

- Oče naš. 
Bog, blagoslovi in spremljaj nas, ki živiš in 
nas ljubiš, Oče + in Sin in Sveti Duh. 
Amen.

MOLITEV ZA STALNI MISIJON MED NAMI 

Gospod Jezus Kristus, ti si poslal svoje 
učence, da so oznanjali tvoj evangelij. 

Hvala ti, da smo po njihovem oznanilu tudi 
mi tvoji učenci in da se zbiramo v tvojem   

imenu. Naj naša vera postane globoko 
prepričanje in resnična moč, ki izhaja iz 

osebnega srečanja s Teboj. Daj nam, Gospod, 
da bomo živeli v poslušnosti Svetemu Duhu. 

Naj zvesto hodimo za Teboj, vztrajno 
odgovarjamo na Božjo besedo in uživamo 

kruh življenja. Jezus, daj nam Svetega Duha, 
da Te bomo tudi mi z besedo in življenjem 

oznanjali. Naj si prizadevamo za stalni misijon 
v naši okolici. Naj pričujemo, da si Vstal in da 

si med nami in da ljubiš vsakega človeka. 
Gospod, daj, da bodo naši sodobniki po 
našem pričevanju postali tvoji učenci. 
Ki živiš in nas ljubiš vekomaj. Amen.


