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MOLITVENA URA ZA MISIJONE 
Pričujoča molitvena ura je sestavljena iz misijonskih spodbud in molitev, ki 
lahko služijo skupni ali zasebni premišljevalni molitvi. Molivce vabimo, da 
glede na okoliščine po lastni presoji izberejo celotno ali le del molitve. 
 
 
Znamenje križa:  
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen 
 
Molitev: ZA MISIJONE 
Bog naš Oče, Ti si vir vsega dobrega.  
Ti si vsejal v nas moč ljubezni,  
da bi nas imenoval Božje otroke  
in to resnično smo. 
Nakloni nam moči, da odgovorimo na Tvoj klic:  
naj živimo kot otroci, zbrani v Tvoji luči,  
in tako vsem našim bratom bolje razkrivamo Očetovo ime.  
 
Gospod Jezus, Sin večnega Očeta, 
Ti, starejši brat mnogim zemeljskim sinovom,  
želimo bivati v Tebi, sredniku med Bogom in ljudmi. 
 
Prosimo Te, 
spomni se svoje Cerkve, Božjega ljudstva, ki je na poti. 
Povečaj v nas Božje darove,  
da boš iz nas v Cerkvi naredil  
znamenja Tvoje navzočnosti  
in pričevalce Tvojega Evangelija.  
 
Stvarnik Sveti Duh in binkoštni veter,  
Ti si razsvetlil Cerkev v prvih časih,  
Ti si razvnel srca apostolov. 
Prebudi v današnji Cerkvi 
pogumne misijonarje in misijonarke,  
da bodo oznanjali Evangelij današnjim ljudem po svetu.  
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Marija, Jezusova in naša Mati. 
Bodi v središču naše Cerkve,  
tiste, ki nas spremlja na poti prenove.  
Daj nam, da bomo sprejeli našo identiteto Božjih otrok. 
 
Večni Bog, naredi nas poslušne Duhu Tvojega Sina, 
naredi nas pozorne drug do drugega 
v usmiljenju in ljubezni. Amen 

(Molitev iz Senegala) 
 
 
Misijonska spodbuda apostolov 
Papež Pavel VI. je za Misijonsko nedeljo 1976 rekel: »Pogani bodo zaradi 
Božjega usmiljenja mogli doseči zveličanje, tudi če jim mi evangelija ne 
oznanimo. Toda, ali se bomo  mogli zveličati mi, če drugim iz lenobe ali 
malomarnosti Evangelija ne oznanimo?«  
Apostol Pavel tudi jasno reče: »Gorje mi, če bi evangelija ne oznanjal.« 
Oznanjevanje evangelija je naša dolžnost, ki se začne v domači hiši in se 
konča šele takrat, ko bo zadnji človek usposobljen za sprejem evangelija. 
 
 
MOLITEV K ZAVETNICI MISIJONOV,  
SVETI TEREZIJI DETETA JEZUSA 
Sveta Terezija, k tebi se obračam, 
pomagaj mi s svojo priprošnjo, 
da bom luč, veselje in upanje vsem, 
s katerimi se srečujem 
in naj ne pozabim nikogar širom sveta, 
ki je v stiski in potrebuje pomoči in molitve. 
Prosi tudi zame. Amen. 
 
 
Misijonska spodbuda 1: DOLŽNOST (Mt 28,19-20) 
Človek, ki ga še ni zajela Jezusova milost, ker Odrešenika in poti zveličanja 
še ne pozna, je še v temi. Navadno se tega sam niti ne zaveda, kot nekdo, ki 
je bil vedno v območju umetne svetlobe ali teme, ne ve za sonce. Tak človek, 
kjer koli je, ali v poganskem okolju ali obdan s kristjani, ne ve za zveličanje. 
Toda odrešenik Jezus Kristus je poskrbel zanje tako, da jim je zaklad 
zveličanja pripravil, približati pa jim ga hoče s pomočjo svojih sodelavcev, 
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apostolov, kristjanov. Kdor to že ve, je dolžan povedati drugemu, ki tega še 
ne ve. Iz Božje besede izhaja dolžnost oznanjevanja. »Pojdite torej in 
naredite vse narode za  moje učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in 
Svetega Duha in učite jih spolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal. In 
glejte  jaz sem z vami vse dni do konca sveta.« (Mt 28,19-20).  
Apostoli so šli in oznanjali, toda hitro so naleteli na ovire zavračanja in  
nasprotovanja. Na delu torej niso bili samo apostoli, ampak tudi evangeliju 
nasprotne sile, sile hudobnega duha. Težave pri oznanjevanju pa jim niso 
odvzele dolžnosti oznanjevanja. Ko so Petra in Jakoba zasliševali, je Peter 
rekel pred velikim zborom: »Ne moreva, da ne bi govorila o tem, kar sva 
videla in slišala.« (Apd 4, 20). Za tako vztrajnost spodbuja apostol Pavel tudi 
sodelavca Timoteja: »Oznanjuj besedo, vztrajaj v ugodnih in neugodnih 
okoliščinah.« (2 Tim 4,2).  
Oznanjevanje je torej dolžnost, težave  pa so vabilo, da ne pozabimo 
Jezusovih besed: »Jaz ostanem z vami vse dni …« Ker je Jezus z nami, je s 
tem dana  možnost, da z Njim vzdržujemo stik, redni odnos, v prvi vrsti po 
molitvi. 
 
 
  
 
 
 
 
Molitev: KOT MOJZES  
Vse, kar prosim Jezusa zase, prosim tudi za vas.  
Ko svojo skromno ljubezen darujem Ljubemu Gospodu,  
si dovolim darovati mu tudi vašo ljubezen. 
 
Vi se bojujete kot Jozue, da bi rešili izvoljeno ljudstvo,  
jaz pa sem kot majhen Mojzes, ki istočasno moli  
in se moje srce dviga k nebesom, da bi vi dosegli zmago.  

 
O, moj brat, kako žalostno bi bilo,  
ko Jezus ne bi meni, vašemu ″malemu Mojzesu″,  
podpiral rok za vztrajno molitev. 

(Sv. Terezija Deteta Jezusa) 
 
 

Bog je zvest. Tudi danes bo vodil tvoje korake, 
zaupaj mu.  

(www.adoredieu.com) 
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Misijonska spodbuda 2: BOG NAGOVARJA SVOJE OTROKE (2 Tim 
3,16) 
Jezusovo zagotovilo stalne navzočnosti je vabilo k druženju z Njim. Osnova 
druženja z Bogom je poslušanje njegove besede v Svetem pismu in molitev. 
Slednja je v neki meri pogovor z Njim. Ko vstopamo v neposredni stik z 
Bogom, se nam poglabljata zavest in spoznanje, kaj je naša naloga v tem 
svetu, v našem osebnem življenju, ob Njem spoznavamo nalogo, ki nam jo 
je zaupal. Ob poslušanju Božje besede tudi spoznavamo našo lastno nemoč, 
šibkost, tudi nevednost. To vrzel nam Bog zapolnjuje s svojo besedo v 
Svetem pismu, saj je Božja beseda ustvarjalna in očiščujoča. »Reci le besedo 
in moj služabnik bo ozdravljen« ter »reci le besedo in ozdravljena bo moja 
duša«, tako molimo pred obhajilom. Bog sam nam daje spoznati, da smo vsi 
ljudje poklicani v večno skupnost z Njim in daje nam moč za dosego le-tega.  
Apostol Pavel nam posebej pojasni: »Vse Pismo je navdihnjeno od Boga in 
koristno za poučevanje, svarjenje, za poboljševanje in vzgojo v pravičnosti.« 
(2 Tim 3,16). Branje Božje besede je prvi vir spoznanja Božje volje, zato 
mora biti dušna hrana tako oznanjevalcu Evangelija kot tudi človeku, ki ga 
želimo usmeriti na Jezusovo pot. Božja beseda je učinkovita, če se ji v 
polnosti prepustimo. Toda kaj je potrebno, da bo Božja beseda učinkovita? 
Belgijski p. Daniel-Ange je rekel: »Božjo besedo moramo zaužiti v tišini, 
poglobiti v premišljevanju, ponotranjiti v molitvi, obhajati v bogoslužju, 
preizkušati v bratskih odnosih in oznanjati tako dolgo, da nam ta beseda 
postane materin jezik.« Tako sprejeta Božja beseda nas preoblikuje v 
misijonarje, ene na terenu v misijonskih deželah, druge na njihovih 
domovih, kot sv. Terezija deteta Jezusa, zavetnica misijonov, ki nikoli ni 
bila v kateri od t.i. misijonskih dežel. Ta proces torej najprej oblikuje 
misijonarja, oznanjevalca samega in potem misijonar to pot omogoči 
poslušalcu evangeljskega sporočila. Božja beseda nam pomaga spoznati 
meje naših sposobnosti in zagotavlja »Božjo asistenco«: »Jaz sem z vami 
vse dni do konca sveta.« (Mt 28,20). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bog ne išče popolnosti, ampak iskrenost.  
(www.frequencechretienne.fr) 
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Molitev: ZA MISIJONSKEGA DUHA 
Sveti Duh, ki daješ pogum, navdihni Cerkev v našem času,  
da se poda na misijonsko pot. 
 
Hotel si, da je ta jesenski čas privilegiran čas  
za oznanjevanje evangelija v našem okolju in po vsem svetu.  
 
Ti si dejaven v tem svetu,  
in ti pripravljaš srca, da se odprejo dejavni Jezusovi besedi. 
 
Pridi nad vsakega od nas, da bomo v medsebojni podpori oznanjali  
Veselo oznanilo odrešenja ljudstvom današnjega sveta.  

(www.paris.catholique.fr/priere) 
 
 
Misijonska spodbuda 3: MOČ JE V MOLITVI (2 Mz 17,8-13) 
Pred Gospoda prihajamo z molitvijo za misijone z zavestjo o splošni moči 
in pomenu molitve. To nam še bolj razkriva Mojzesova izkušnja. Mojzesa 
in njegovo ljudstvo ogroža Amalek s svojo vojsko. Spopad je neizogiben in 
do spopada tudi pride. Predstavitev boja, kot ga podaja svetopisemsko 
besedilo, se odvija na bojnem polju, v dolini pod hribom, toda središče 
dogajanja ni v vihtenju mečev in sulic, ampak na gori pri Mojzesovi molitvi. 
To svetopisemsko besedilo nima namena spodbujati k vojni, ampak da se v 
boju zoper zlo oklenemo Boga. Ta boj ima dve komponenti: eno je 
človekovo prizadevanje, delo in uporaba človeških danosti, druga 
komponenta je v molitvi. Uspeh je končno odvisen od stopnje zaupanja v 
Boga in intenzivnosti izročanja v Njegovo varstvo. Ko se Mojzesove roke 
utrudijo  in jih povesi, pomeni da moč hrepenenja po Bogu pojenjuje, da je 
molitev le še formalna. Taka molitev ni več zmožna prinesti rešitve, ker 
takrat ni v stanju sprejemanja Božje milosti, posledično takrat nasprotnik 
zmaguje. Molitev je stanje srca, ki vzdržuje ljubezen do Boga in se mu 
izroča. Hranimo se z molitvijo, da bi bili zmožni oznanjevati Evangelij. 
Učinkovitost oznanjevanja je končno odvisna od moči molitve.  
 
  
 
 
 

Če ti Bog ne da več, to pomeni, 
da sedaj še nisi sposoben upravljati z več. 

(www.frequencechretienne.fr) 
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Molitev: DAJ, DA BOM MISIJONAR 
Gospod, pošlji me oznanjat Tvoje ime, Tvoj evangelij,  
pošlji me pričevat za veselje, da verujem vate. 
 
V obilju mi daj binkoštnega Duha! 
Razsvetli me, da bom prepoznaval Tvojo voljo. 
Daj mi moč, da ne bom popustil zaradi strahu ali razočaranja.  
 
Nauči me potrpežljivosti za spoštovanje samostojne poti vsakega 
posameznika. 
Nauči me pogumno spregovoriti, ko bo to potrebno  
in molčati, ko ni čas za besede. 
 
Položi v moje srce gorečo ljubezen do vseh, h katerim me pošiljaš. 
 
Daj mi moči, da se jim pridružim,  
milost, da jih razumem, 
se dotaknem njihovega srca in njihovega razuma. 
 
Nad vsem pa naj zajame moje srce ljubezen do Tebe,  
da bom poslušen Tvojemu klicu in da vsak dan z Marijo izrečem:  
''Zgodi se mi po Tvoji besedi!'' 

 (www.catholique65.fr/blog-mission) 
 
 
Misijonska spodbuda 4: BOJ IN BOŽJA OPRAVA  (Ef 6,12-20) 
Oznanjevanje je potrebno. Še več, je celo dožnost tistih, ki so Božjega 
razodetja že deležni. Apostol Janez pravi: »Kar smo videli in slišali, 
oznanjamo tudi vam, da bi bili tudi vi v občestvu z nami - in mi smo v 
občestvu z Očetom in njegovim Sinom Jezusom Kristusom.« (1Jn 1,3). Toda 
oznanjevanje se pogosto sooča z nasprotovanjem. Kdo so nasprotniki? 
Navajajo se razni sistemi državnih oblasti ali drugačne verske skupnosti. To 
lahko nekoliko drži, toda pravi nasprotnik je hudobni duh. Kristjanom je 
jasno, da so na delu sile hudobnega duha, ki ljudem nočejo privoščiti poti 
zveličanja. Apostol Pavel pravi: »Naš boj se ne bije proti krvi in mesu, 
ampak proti vladarstvom in oblastem, proti svetovnim gospodovalcev te 
mračnosti, proti zlohotnim duhovnim silam.« (Ef 6,12). Nekoč, ko apostoli 
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niso mogli izgnati hudobnega duha, jim je Jezus rekel: »Ta rod se lahko 
izžene le z molitvijo.« (Mt 9,29).   
Potrebna nam je večja zavest o moči molitve, da se bomo lažje odločili za 
več molitve, da bomo bolj zaupno in predano molili in bo moč hudobnega 
duha znižana in celo zaustavljena. To je del tiste Božje bojne oprave, ki jo 
navaja apostol Pavel v pismu Efežanom. Zato je poživljanje misijonske 
zavesti in uspešnost misijonskega dela Cerkve povezano s krepitvijo molitve 
za misijone. Uspeh misijonarjev v misijonskih deželah ni odvisen le od njih, 
ampak tudi od molitve misijonskih sodelavcev »v zaledju« Cerkve. 
Jezus nam v tem smislu zastavlja trdo vprašanje: »Ali bo Sin človekov, ko 
pride, našel vero na zemlji?« (Lk 18,8). V naši odločitvi za gorečo molitev 
mu lahko odgovorimo: »Da, Gospod Jezus, našel jo boš.« 
 
 
 
 
 
 
 
Molitev: ZA NAŠO CERKEV 
Nebeški Oče, Tvoj sin nam je zaupal misijonsko delo. 
Sprejemamo to službo.  
Z zaupanjem in vztrajnostjo se podajamo na to poslanstvo  
in si bomo z vsemi našimi močmi prizadevali za to delo. 
 

Kot apostol Peter tudi mi ne moremo molčati,  
ker je vera naša opora, 
ker je upanje naš steber,  
ker nas Tvoja ljubezen spodbuja.  

 
Z močjo Tvojega Svetega Duha nas krepčaj,  
da bomo sledili Jezusovemu zgledu,  
oznanjali veselo novico ubogim, 
osvobajali jetnike in vračali vid slepim. 
 

Varuj in spremljaj ude naše Cerkve  
v naši deželi in po vseh deželah,  
kjer delujejo tuji misijonarji. 

 

Ko te je Bog rešil, se ne 
vračaj nazaj. 

(www.frequencechretienne.fr) 
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Med brati in sestrami se želimo medsebojno spodbujati 
in oznanjati Tvojo osvobajajočo novico. 
To Te prosimo po Kristusu našem Gospodu. Amen 

(www.missio.ch) 
 
 
Misijonska spodbuda 5: V DEJANJU IN RESNICI 
Jaz pravim: »Dragi Bog, ljubim te.« 
Bog odgovarja: »Kako? Prosim, prevedi mi to v dejanja.« 
V pastorali zakoncev je veliko govora o medsebojnem izkazovanju ljubezni 
v vzajemnem služenju oz. dejanjih. Kar velja za zakonce, velja za celotne 
družine, velja za družbene odnose in v odnosu do Boga. Logično, saj to 
navodilo prihaja od Boga: »Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi 
pravi Gospod, Gospod, ampak kdor uresničuje voljo mojega Očeta, ki je v 
nebesih.« (Mt 7,21). 
To je gotovo razumel na primer nemški protestantski grof Zinzendorf (1700 
– 1760). Nekoč je gledal sliko Jezusovega kronanja in se zazrl tudi v napis 
pod njo: »Vse to sem pretrpel zate. Kaj pa ti storiš zame?« To je grofa tako 
prevzelo, da je ustanovil družbo za oznanjevanje evangelija. Svoje 
premoženje je porabil v ta namen. Bil je tudi v dobrih odnosih s pariškim 
kardinalom Louis-Antoine de Noailles-om in z njim iskal pot edinosti 
kristjanov (že takrat je bil zelo ekumenski).   
Ljubiti pomeni služiti, darovati svoje sposobnosti, svoj čas in svojo lastnino. 
Vdova iz evangelija, ki je dala vse, kar je imela, je gotovo ljubila Boga (Mr 
12, 42-44). Jezusove besede, njegova milost in zgledi drugih nas 
usposabljajo za »prevajanje« prijaznih besed v dejanja.  
Poslušajmo Boga. Približajmo se Božji ljubezni. Dopustímo Svetemu Duhu, 
da nas s svojo navzočnostjo vodi in razsvetljuje. Naj nas preplavi Njegova 
ljubezen.  
Molitev, pogovor z Bogom kot prijateljem nas bo zbližala z Njim. Lahko mu 
rečemo: »Gospod, želim več Tvoje navzočnosti, več Tvoje ljubezni v meni. 
Pridi Sveti Duh, napolni moje srce in vžgi v njem svojo ljubezen.« Boga 
povabímo, da nam na srce pove, kaj želi, da storimo za druge njegove otroke, 
ki so naši bratje in sestre. Prisluhnimo Božjemu odgovoru na to vprašanje. 
Slaviti Boga je naša priložnost, da ga bolje spoznamo. Jezus, Božji Sin, se 
je daroval na križu zame, za nas. Ko me vpraša, kaj naredim jaz zanj, kaj mu 
lahko odgovorim? Naša dejanja za telesni in dušni blagor bližnjih so Božja 
slava. Moj bližnji v Jezusu je tudi tisti v tuji deželi, ki še ne pozna poti 
zveličanja ali pa je zaradi Jezusa preganjan.  
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Katera so dejanja ljubezni, ki jih lahko storim danes? Kje bodo moje besede 
ljubezni do bližnjega prevedene v dejanja? Pri ubogem, ki trka na vrata, pri 
ubogem, ki ga nisem videl, ker živi na drugem kontinentu, pa sva po Jezusu 
Kristusu brata? Jutri bo prepozno. Dejanja je treba začeti vršiti danes.  
Zvečer pa ne pozabimo reči Bogu: »Hvala za moč, da sem danes mogel 
izkazati ljubezen Tebi, bratom in sestram, jih obogatiti s prijazno besedo, z 
molitvijo zanje, z darom in delom.« 
 
 
 
 
 
 
Molitev: ZA MISIJONARJE 
Gospod, ozri se na svoje misijonarje: duhovnike, redovnike in laike,  
ki so vse zapustili, da bi svetu oznanjevali Tvojo besedo in Tvojo ljubezen.   
Bodi jim močan zaščitnik, krepka opora, zavetje v puščavskem pesku, 
senca v ekvatorski vročini, pomoč v premagovanju ovir, varnost pred 
padci. 
 
Varuj jih v težkih trenutkih. Usmerjaj njihove moči, tolaži njihova srca,  
ovenčaj njihovo delo z duhovnimi uspehi. 
Naj ne iščejo človeških uspehov niti minljivih dobrin,  
ampak se trudijo le za Tvojo zmago in blagor duš. 
 
Tvoje božansko obličje na križu jih spremlja skozi življenje.  
Govóri jim o junaštvu, odpovedi, ljubezni in miru. 
 
Krepčaj in vodi jih skozi nevarnosti. Daj jim luči in moči, da bo svet vedno 
bolj spoznaval Tvoje  
blagoslovljeno ime in da Ti bodo mogli sredi vedno večjega števila Tvojih 
sinov in hčera  
peti pesem zahvale, odrešenja in slave. 
Amen. 
 
 
 
 
 

Poskusi še enkrat, toda tokrat 
z Bogom. 

(www.frequencechretienne.fr) 
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Misijonska spodbuda 6: SPREMENJENA  PRIHODNOST  
Vsi ljudje (vsaj velika večina) upamo, da bo prihodnost boljša, lepša, svetla. 
Mnogi to upajo, pa ne vedo, od kod naj pride. Bog sporoča, da se bodo stvari 
spremenile. Sprememba bo v dveh ekstremih: ena neskončno slabša od 
sedanjosti, kar pripravlja hudobni duh, ki o tem ne govori, da bi ljudi lažje 
zvabil v past. Druga »skrajnost«, neskončno boljša od sedanjosti, je nebeška 
sreča, ki jo je že pripravil Bog.  
Kristjani smo na boljšem kot drugi, ker po veri sprejemamo sporočilo 
Vsemogočnega, neskončno ljubečega Boga. On nam sporoča, da ima 
pripravljeno spremembo za tiste, ki bodo šli za njim: »Glej prebivališče 
Boga med ljudmi. 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, bolečine ne bo več. Kajti prejšnje je minilo.« 
(Raz 21,3-4).  
Kljub temu, da nekateri ljudje mislijo in govorijo, da bo zemlja večna, 
verjetno misleč, da bo med ljudmi vedno neko tekmovanje, rivalstvo, celo 
vojne in tekmovanje v zbiranju zakladov, zapostavljanju nekaterih … Bog 
temu reče: Ne! Bog zagotavlja spremembe. Bog zagotavlja večni blagor in 
on v polnosti hoče, da blaženo življenje v sožitju in ljubezni uživajo tudi 
ljudje. Toda ljudje se morajo na to pripraviti. Bog »je pripravljen«, ker 
neskončno ljubi vse ljudi. Pripraviti se mora le še človek in sicer tako, da se 
nauči ljubiti Boga z vsem srcem in bližnjega kakor samega sebe. Ljudje tega 
še ne zmorejo, vsaj v polnosti ne. Zato Bog daje čas tega zemeljskega 
življenja, da bi se naučili ljubiti, kot ljubi On, hkrati pa nudi vso potrebno 
podporo, če jo človek le sprejme. Božji Sin je postal človek in je umrl iz 
ljubezni, da bi grešnike ločil od greha. On hoče, da tudi človek zavrže vsak 
greh, potem se lahko pridruži življenju v nebeških spremenjenih razmerah.  
Misijonsko delo v domači družini ali v pretežno poganski deželi ima isti cilj. 
Vse ljudi seznaniti s ciljem večne sreče, vsem ljudem približati Božjo besedo 
in zakramente, ki so »sredstva za dosego cilja«, ter jih spodbujati, da bi se 
učili ljubiti po Božje. Spremenjena lepa prihodnost je zajamčena tistim, ki 
se naučijo ljubiti po Božje. Pri nikomer drugem se človek ne more tega tako 
naučiti, kot pri Jezusu. Misijonsko delo je torej nekaj veličastnega, saj sam 
Bog obljublja nagrado tistim, ki bodo drugim pomagali na poti iz teme 
nevere k luči vere in doseči nebesa: »Ti, ki so mnoge pripeljali do 
pravičnosti, pa bodo kakor zvezde za vso večnost.« (Dan 12,3).  Misijonsko 
delo je sodelovanje pri Božjem odrešenjskem načrtu. In blagor človeku, ki 
vsak dan pomisli: kaj Bog želi, da danes spremenim na boljše? 
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Molitev: GOSPOD JEZUS,TI SI POT 
Gospod Jezus, Ti si pot, ki nas vodi k Očetu. 
Slavimo Te, ker si nam oznanil veselo novico odrešenja 
in jo s svojim življenjem, svojo smrtjo in svojim vstajenjem tudi uresničil.  
 
Hodil si po naših človeških poteh, hranil si lačne množice, bil si občutljiv 
za vse naše stiske. 
Hvaležni smo ti, ker si nam pokazal pot služenja v ljubezni. 
 
Od sončnega vzhoda do zahoda si ljudstva učil s svojim zgledom  
in nas hranil z besedami življenja.  
Sedaj hočemo mi položiti naše noge v tvoje stopinje  
in po Tvojem zgledu delati za blagor bližnjih. 
 
Prosimo te za gorečnost Tvojega Duha,  
da pristopimo k bratom in sestram vseh narodov  
ter uresničujemo načrt ljubezni našega nebeškega Očeta. 
 Amen. 

(www: Prieres-pour-les-missions) 
 
 
Sklep: 
Skupaj zmolimo: 
Očenaš …, 
Zdrava Marija …, 
Slava Očetu … 
 
 
Blagoslov ali znamenje križa. 
 
  

Bog hoče nekaj novega;  
toda ti moraš prekiniti s starim. 

(www.frequencechretienne.fr) 
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MISIJONSKI ROŽNI VENEC 
 
Molimo kot običajni rožni venec. Vsaka desetka je namenjena misijonskemu 
delovanju Cerkve na eni izmed petih celin. Posamezne molitve za celine so 
od sv. Janeza Pavla II. 
 
 
1. DESETKA: MOLIMO ZA AFRIKO 
V imenu očeta … 
»Marija, Mati Cerkve, nate se obračamo z gorečo molitvijo, da bi Sveti Duh 
izoblikoval raznolike skupnosti v Afriki v plemenite hčere in sinove Cerkve, 
ki je podoba troedinega Boga«. 
Oče naš … Zdrava Marija (10 x) … Slava Očetu … 
O Bog, tvoj Sin Jezus Kristus nam je naročil: »Pojdite po vsem svetu in vse 
narode naredite za moje učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in 
Svetega Duha in učite jih spolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal.« 
Sprejmi danes mojo molitev in trpljenje za uspeh dela misijonarjev v Afriki. 
Mene pa milostno blagoslovi.  
Slava Očetu ….  
 
 
2. DESETKA: MOLIMO ZA AMERIKO 
V imenu očeta … 
»Dragi Jezus, varuj svojo Cerkev in Petrovega naslednika, ki si mu zaupal, 
da skrbi za svoje ovce. Daj, da bo Cerkev v Ameriki cvetela in bogatela v 
svetosti«. 
Oče naš … Zdrava Marija (10 x) … Slava Očetu … 
O Bog, tvoj Sin Jezus Kristus nam je naročil: »Pojdite po vsem svetu in vse 
narode naredite za moje učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in 
Svetega Duha in učite jih spolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal.« 
Sprejmi danes mojo molitev in trpljenje za uspeh dela misijonarjev v 
Ameriki. Mene pa milostno blagoslovi.  
Slava Očetu ….  
 



14

 
3. DESETKA: MOLIMO ZA EVROPO 
V imenu očeta … 
»Marija, Mati upanja, pomagaj nam, da bomo lahko sledili Jezusu in ga 
ljubili. On je upanje Cerkve, Evrope in vsega človeštva. S teboj kličemo: 
Pridi, Jezus Kristus! Naj upanje, ki ga je vlil v naša srca, obrodi sadove 
pravičnosti in miru.« 
Oče naš … Zdrava Marija (10 x) … Slava Očetu … 
O Bog, tvoj Sin Jezus Kristus nam je naročil: »Pojdite po vsem svetu in vse 
narode naredite za moje učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in 
Svetega Duha in učite jih spolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal.« 
Sprejmi danes mojo molitev in trpljenje za uspeh dela misijonarjev v 
Vzhodni Evropi. Mene pa milostno blagoslovi.  
Slava Očetu ….  
 
 
4. DESETKA: MOLIMO ZA AVSTRALIJO IN OCEANIJO 
V imenu očeta … 
»Marija, Morska zvezda, prosi za Cerkev v Oceaniji, da bo zvesto sledila 
poti Jezusa Kristusa, pogumno oznanjevala resnico in živela v polnosti«. 
Oče naš … Zdrava Marija (10 x) … Slava Očetu … 
O Bog, tvoj Sin Jezus Kristus nam je naročil: »Pojdite po vsem svetu in vse 
narode naredite za moje učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in 
Svetega Duha in učite jih spolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal.« 
Sprejmi danes mojo molitev in trpljenje za uspeh dela misijonarjev v 
Oceaniji. Mene pa milostno blagoslovi.  
Slava Očetu ….  
 
 
 
 
 
 
 



5. DESETKA: MOLIMO ZA AZIJO 
V imenu očeta …  
»Devica Marija, izprosi, prosim, da bodo vsi prebivalci Azije spoznali 
tvojega Sina, Jezusa Kristusa, edinega odrešenika sveta in tako okusili srečo 
in veselje v vsej polnosti. Marija, mati Azije, prosi za nas, tvoje otroke, zdaj 
in vselej«. 
Oče naš … Zdrava Marija (10 x) … Slava Očetu … 
O Bog, tvoj Sin Jezus Kristus nam je naročil: »Pojdite po vsem svetu in vse 
narode naredite za moje učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in 
Svetega Duha in učite jih spolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal.« 
Sprejmi danes mojo molitev in trpljenje za uspeh dela misijonarjev v 
Oceaniji. Mene pa milostno blagoslovi.  
Slava Očetu ….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Za interno uporabo izdalo Misijonsko središče Slovenije
Odgovarja: Matjaž Križnar, ravnatelj

Zbral in uredil: MSS v sodelovanju z misijonarji
Oblikovanje in tisk: Salve d.o.o., Ljubljana, oktober 2022
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Misijonsko središče Slovenije
Kristanova 1, 1000 Ljubljana

Tel.: 01/300-59-50
E-pošta: missio@rkc.si 

Spletna stran: www.missio.si

MISIJONSKA MOLITVENA ZVEZA (MMZ)
Ljudem v misijonih in misijonarjem lahko pomagamo tudi mi, 
četudi smo daleč stran, če nimamo velikih finančnih sredstev, da 
bi zmanjšali revščino, če smo bolni in priklenjeni na posteljo ter 
nezmožni pomagati, deliti pomoč potrebnim … Podprimo delo 
misijonarjev z molitvijo! Naj nam bo zgled sv. Terezija Deteta 
Jezusa, zavetnica misijonov in Misijonske molitvene zveze, ki je 
svoje trpljenje, molitve in žrtve darovala za misijone.

Molivci, ki vsak dan zmolimo eno desetko rožnega venca in s tem 
kličemo blagoslov na delo misijonarjev, smo združeni v Misijonsko 
molitveno zvezo. Povezuje nas misijonski rožni venec, katerega 
vsaka desetka jagod s svojo barvo predstavlja določeno celino:

l v ponedeljek molimo za Afriko – zelena barvazelena barva
l v torek molimo za Ameriko – rdeča barvardeča barva
l v sredo molimo za Evropo – bela barvabela barva
l v četrtek molimo za Avstralijo in Oceanijo – modra barvamodra barva
l v petek molimo za Azijo – rumena barvarumena barva

Vabimo vas, da se pridružite naši molitvi in postanete član 
Misijonske molitvene zveze. Vašo odločitev lahko sporočite v 
Misijonsko središče Slovenije. 




