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DEVETDNEVNICA K JANEZU PAVLU II. 

Po 27. aprilu 2014 namesto »Blaženi« molimo »Sveti«. Devetdnevnico molimo pred njegovo 

razglasitvijo za svetnika 27. aprila, pred njegovim godom, ki je 22. oktobra, lahko pa v 

katerem koli času, zlasti če se mu hočemo priporočiti v kakšni zadevi. 

 

PRVI DAN: BOG OČE VSEMOGOČNI 

 

Presveta Trojica, zahvaljujemo se ti, da si Cerkvi podarila papeža Janeza Pavla II., ki je s 

svojim življenjem izžareval nežnost tvojega očetovstva, slavo Kristusovega križa in sijaj 

Duha ljubezni. Ker je popolnoma zaupal v tvoje neskončno usmiljenje in v Marijino 

materinsko priprošnjo, nam je posredoval živo podobo Jezusa dobrega Pastirja in nam pokazal 

svetost kot najvišjo mero vsakdanjega krščanskega življenja, kot pot do večnega občestva s 

teboj. Nakloni nam na njegovo priprošnjo, če je skladno s tvojo voljo, milost, za katero te 

prosimo … Amen. 

 

Čas je, da se vrnemo k Bogu! 

 

Svet potrebuje Boga, v katerega ljudje tako malo verujejo in ga tako malo častijo, tako malo 

ljubijo in tako malo ubogajo. On ne molči, toda pričakuje ponižno tihoto poslušanja. Njegovo 

neskončno spoštovanje naše svobode ni šibkost: z nami ravna tako, ker smo njegovi otroci. 

Dopustimo, da se njegova beseda dotakne našega srca. On je upanje za slehernega človeka in 

temelj njegovega izvirnega dostojanstva. Za slepo se je namreč izkazala vsaka ideologija, ki je 

hotela postaviti človeka na mesto Boga, stvar na mesto Stvarnika. Prav in dolžnost je 

poudarjati in varovati »človekove pravice«; še prej pa je treba priznati in spoštovati »Božje 

pravice«. Če zanemarimo Božje, tvegamo, da izničimo tudi človeške. Dovolite mi, da 

zakličem na glas: »Čas je, da se vrnemo k Bogu!« Od tistega, ki še nima milosti vere, se terja 

pogum, da jo išče z zaupanjem, vztrajnostjo in odprtostjo. Od tistega pa, ki milost vere že ima, 

se pričakuje, da jo ceni kot najdragocenejši zaklad svojega bivanja, da jo korenito živi in 

zanjo goreče pričuje. 

 

Oče naš, Zdrava, Marija, Čast bodi 

Blaženi Janez Pavel II., prosi za nas. 
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DRUGI DAN: JEZUS KRISTUS 

 

Presveta Trojica, zahvaljujemo se ti, da si Cerkvi podarila papeža Janeza Pavla II., ki je s 

svojim življenjem izžareval nežnost tvojega očetovstva, slavo Kristusovega križa in sijaj 

Duha ljubezni. Ker je popolnoma zaupal v tvoje neskončno usmiljenje in v Marijino 

materinsko priprošnjo, nam je posredoval živo podobo Jezusa dobrega Pastirja in nam pokazal 

svetost kot najvišjo mero vsakdanjega krščanskega življenja, kot pot do večnega občestva s 

teboj. Nakloni nam na njegovo priprošnjo, če je skladno s tvojo voljo, milost, za katero te 

prosimo … Amen. 

 

Jezus, naš mir 

 

Jezus Kristus! Sin večnega Očeta, Sin Žene, Marijin Sin, ne pusti nas v oblasti naših slabosti 

in našega napuha! O utelešena polnost! Stoj ob strani vsem ljudem na tej zemlji! Bodi ti naš 

Pastir! Bodi naš mir! Naredi nas za ribiče ljudi. Gospod Jezus, kot si nekoč poklical prve 

učence, naj hodijo za teboj in postanejo ribiči ljudi, tako naj tudi danes odmeva v naših srcih 

tvoje ljubeče povabilo: “Hodi za menoj!” Nakloni mladim, fantom in dekletom, milost, da se 

bodo radi odzvali tvojemu klicu. Podpiraj apostolska prizadevanja naših škofov, duhovnikov, 

posvečenih oseb. Podari vztrajnost našim bogoslovcem in vsem tistim, ki želijo vse svoje 

življenje posvetiti tvoji službi. Prebudi v naših skupnostih misijonarsko gorečnost. Pošlji, 

Gospod, delavcev na svojo žetev in ne dopusti, da bi se človeštvo izgubilo zaradi 

pomanjkanja pastirjev, misijonarjev in oseb, ki so posvetile svoje življenje evangeljskemu 

cilju. Mati Cerkve in vzor občestva, pomagaj nam reči “da” Gospodu, ki nas kliče k 

sodelovanju z odrešenjskim Božjim načrtom. Amen.  

 

Oče naš, Zdrava, Marija, Čast bodi 

Blaženi Janez Pavel II., prosi za nas. 
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TRETJI DAN: MARIJA, BOŽJA MATI  

 

Presveta Trojica, zahvaljujemo se ti, da si Cerkvi podarila papeža Janeza Pavla II., ki je s 

svojim življenjem izžareval nežnost tvojega očetovstva, slavo Kristusovega križa in sijaj 

Duha ljubezni. Ker je popolnoma zaupal v tvoje neskončno usmiljenje in v Marijino 

materinsko priprošnjo, nam je posredoval živo podobo Jezusa dobrega Pastirja in nam pokazal 

svetost kot najvišjo mero vsakdanjega krščanskega življenja, kot pot do večnega občestva s 

teboj. Nakloni nam na njegovo priprošnjo, če je skladno s tvojo voljo, milost, za katero te 

prosimo … Amen. 

 

Molitev k Mariji 

 

Mati Cerkve in naša Mati Marija, v svojih ubogih rokah ti prinašamo, kar ti kakšno ljudstvo 

more podariti: nedolžnost otrok, velikodušnost in zanos mladih, trpljenje bolnikov, plemenita 

čustva, ki povezujejo naše družine, napor delavcev, stiske nezaposlenih, osamljenost ostarelih, 

tesnobo tistega, ki išče pravi smisel življenja, iskreno kesanje onega, ki se je izgubil v grehu, 

odločitve in upe tistega, ki odkrije Očetovo ljubezen, zvestobo in prizadevnost onega, ki se 

vztrajno trudi za apostolat in dela usmiljenja. Presveta Devica, napravi tudi nas za pogumne 

Kristusove pričevalce. Želimo si, da bi bila naša ljubezen tako pristna, da bi privedla nazaj k 

veri neverne, osvojila dvomljivce in bi dosegla vse ljudi. Marija, pomagaj, da bo človeška 

družba napredovala v solidarnosti, da bo delovala z živim čutom za pravičnost in se utrjevala 

v bratstvu. Pomagaj nam vsem, da bomo razširili obzorje upanja na večne resničnosti v 

nebesih. Presveta Devica, tebi se izročamo in te prosimo: izprosi Cerkvi milost, da bo z vsako 

svojo odločitvijo pričevala za evangelij, da bo izžarevala vsemu svetu obličje tvojega Sina in 

našega Gospoda Jezusa Kristusa. 

 

Oče naš, Zdrava, Marija, Čast bodi 

Blaženi Janez Pavel II., prosi za nas. 
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ČETRTI DAN: DRUŽINA 

 

Presveta Trojica, zahvaljujemo se ti, da si Cerkvi podarila papeža Janeza Pavla II., ki je s 

svojim življenjem izžareval nežnost tvojega očetovstva, slavo Kristusovega križa in sijaj 

Duha ljubezni. Ker je popolnoma zaupal v tvoje neskončno usmiljenje in v Marijino 

materinsko priprošnjo, nam je posredoval živo podobo Jezusa dobrega Pastirja in nam pokazal 

svetost kot najvišjo mero vsakdanjega krščanskega življenja, kot pot do večnega občestva s 

teboj. Nakloni nam na njegovo priprošnjo, če je skladno s tvojo voljo, milost, za katero te 

prosimo … Amen. 

 

Za starše 

 

Gospod Jezus Kristus, vodi v luči resnice družinske očete in matere. Naj jih spodbuja in krepi 

milost zakramenta svetega zakona, da se bodo zavedali, da na zemlji predstavljajo vidno 

znamenje tvoje neminljive ljubezni do Cerkve. Naj se z odločno vedrino in evangeljsko 

doslednostjo soočajo z odgovornostjo zakonskega življenja in krščanske vzgoje otrok. 

Gospod, vodi v luči resnice vse mlade v župniji. Naj ne dopustijo, da jih pritegnejo sodobni 

maliki, kot so neobrzdano porabništvo, užitki za vsako ceno, moralna popustljivost, nasilno 

uporništvo, temveč naj z vedrino živijo tvoje sporočilo, ki je sporočilo blagrov, sporočilo 

ljubezni do Boga in bližnjega, sporočilo moralne zavzetosti za pristno prenovo družbe. Vodi, 

Gospod Jezus, v luči resnice vse vernike v župniji. Naj krščanska vera usmerja vse njihovo 

življenje, da postanejo pogumni pričevalci tvojega odrešenjskega poslanstva, zavestni in 

dejavni člani Cerkve, veseli, da so Božji otroci in bratje vseh ljudi. Vodi nas, o Kristus, v luči 

resnice! Vedno!  

 

Oče naš, Zdrava, Marija, Čast bodi 

Blaženi Janez Pavel II., prosi za nas. 
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PETI DAN: MLADI 

 

Presveta Trojica, zahvaljujemo se ti, da si Cerkvi podarila papeža Janeza Pavla II., ki je s 

svojim življenjem izžareval nežnost tvojega očetovstva, slavo Kristusovega križa in sijaj 

Duha ljubezni. Ker je popolnoma zaupal v tvoje neskončno usmiljenje in v Marijino 

materinsko priprošnjo, nam je posredoval živo podobo Jezusa dobrega Pastirja in nam pokazal 

svetost kot najvišjo mero vsakdanjega krščanskega življenja, kot pot do večnega občestva s 

teboj. Nakloni nam na njegovo priprošnjo, če je skladno s tvojo voljo, milost, za katero te 

prosimo … Amen. 

 

Za mlade vsega sveta 

 

Bog, naš Oče, izročamo ti mlade, fante in dekleta vsega sveta, njihove težave, želje in upe. 

Ozri se nanje s svojim pogledom ljubezni in jih napravi za tvorce miru in graditelje 

civilizacije ljubezni. Pokliči jih, da bodo hodili za Jezusom, tvojim Sinom. Daj jim spoznanje, 

da je vredno darovati življenje zate in za človeštvo. Podeli jim milost, da se bodo velikodušno 

in odločno odzvali Božjemu klicu. Sprejmi, Gospod, našo zahvalo in prošnjo tudi za tiste 

mlade, ki so po zgledu Marije, Matere Cerkve, verovali tvoji besedi in se pripravljajo na 

duhovniško službo, na izpoved evangeljskih svetov, na poslanstvo misijonarjev. Pomagaj jim 

razumeti, da je poklic, ki si jim ga podaril, vedno pomemben in nujen. Amen! 

 

Oče naš, Zdrava, Marija, Čast bodi 

Blaženi Janez Pavel II., prosi za nas. 
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ŠESTI DAN: ODPOVED GREHU 

 

Presveta Trojica, zahvaljujemo se ti, da si Cerkvi podarila papeža Janeza Pavla II., ki je s 

svojim življenjem izžareval nežnost tvojega očetovstva, slavo Kristusovega križa in sijaj 

Duha ljubezni. Ker je popolnoma zaupal v tvoje neskončno usmiljenje in v Marijino 

materinsko priprošnjo, nam je posredoval živo podobo Jezusa dobrega Pastirja in nam pokazal 

svetost kot najvišjo mero vsakdanjega krščanskega življenja, kot pot do večnega občestva s 

teboj. Nakloni nam na njegovo priprošnjo, če je skladno s tvojo voljo, milost, za katero te 

prosimo … Amen. 

 

Zoper drogo in alkoholizem 

 

Žrtve droge in alkohola me spominjajo na ljudi, ki so “na potovanju” v nenehnem iskanju 

nečesa, v kar naj bi verovali, da bi živeli, vendar naletijo na trgovce smrti, ki jih oblegajo z 

varljivimi ponudbami svobode in obljubami lažne sreče. Vi in jaz hočemo vendarle pričevati, 

da razlogi za upanje obstajajo in da so veliko močnejši kot razlogi proti upanju. Mladim želim 

še enkrat reči: Varujte se varljivih in tragičnih skušnjav, ki vodijo v pogubo! Ne predajajte se 

jim! Zakaj bi se odpovedali polni zrelosti svoje dobe in sprejeli prezgodnje staranje? Zakaj bi 

zapravili svoje življenje in svoje energije, ki se lahko potrdijo v osrečujočem idealu 

poštenosti, pridnega dela, žrtve, čistosti, prave ljubezni? Kdor ljubi, uživa življenje in v njem 

ostane. 

 

Oče naš, Zdrava, Marija, Čast bodi 

Blaženi Janez Pavel II., prosi za nas. 
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SEDMI DAN: NIKOLI VEČ VOJNE 

 

Presveta Trojica, zahvaljujemo se ti, da si Cerkvi podarila papeža Janeza Pavla II., ki je s 

svojim življenjem izžareval nežnost tvojega očetovstva, slavo Kristusovega križa in sijaj 

Duha ljubezni. Ker je popolnoma zaupal v tvoje neskončno usmiljenje in v Marijino 

materinsko priprošnjo, nam je posredoval živo podobo Jezusa dobrega Pastirja in nam pokazal 

svetost kot najvišjo mero vsakdanjega krščanskega življenja, kot pot do večnega občestva s 

teboj. Nakloni nam na njegovo priprošnjo, če je skladno s tvojo voljo, milost, za katero te 

prosimo … Amen. 

 

Vojna, pustolovščina brez vrnitve 

 

Bog naših očetov, velik in usmiljen, Gospod miru in življenja, Oče vseh ljudi! Ti imaš načrte 

miru in ne bridkosti, obsojaš vojne in podiraš napuh nasilnežev. Ti si poslal svojega Sina 

Jezusa, da bi oznanjal mir tistim, ki so blizu, in tistim, ki so daleč, da bi zedinil ljudi vseh ras 

in rodov v eno samo družino. Poslušaj enodušni krik svojih otrok, rotečo prošnjo vsega 

človeštva: nikoli več vojne, ki je pustolovščina brez vrnitve, nikoli več vojne, ki je spirala 

žalovanja in nasilja; ki je nevarnost za tvoja ustvarjena bitja na nebu, na zemlji in v morju. V 

edinosti z Marijo, Jezusovo Materjo, te še prosimo: spregovori na srce odgovornim za usode 

narodov, ustavi logiko povračevanj in maščevanja, predlagaj jim, v svojem Duhu, nove 

rešitve, velikodušna in častna dejanja, prepričaj jih, da sta dialog in potrpežljivo čakanje bolj 

rodovitna kot prenagljeni ultimati in vojne napovedi. Podari tej naši dobi dneve miru. Nikoli 

več vojne! Na željo učencev jih je Jezus naučil moliti očenaš, vzvišeni molitveni obrazec, ki 

je skozi stoletja postal značilna molitev krščanskega občestva. V njej nam Jezus izroča bistvo 

svojega sporočila. Kdor zavestno moli Oče naš, “se okuži” z evangelijem in ne more, da ne bi 

v svojem življenju sprejel njegovih posledic, ki izhajajo iz evangeljskega sporočila, katerega 

najpristnejši izraz je molitev “Oče naš”. 

 

Oče naš, Zdrava, Marija, Čast bodi 

Blaženi Janez Pavel II., prosi za nas. 

 

 

 

 

 



www.kapitelj.com 

Prevod iz italijanščine: Dragica Čepar 
Poslano iz www.sticna.com 

OSMI DAN: LJUBITI ŽIVLJENJE 

 

Presveta Trojica, zahvaljujemo se ti, da si Cerkvi podarila papeža Janeza Pavla II., ki je s 

svojim življenjem izžareval nežnost tvojega očetovstva, slavo Kristusovega križa in sijaj 

Duha ljubezni. Ker je popolnoma zaupal v tvoje neskončno usmiljenje in v Marijino 

materinsko priprošnjo, nam je posredoval živo podobo Jezusa dobrega Pastirja in nam pokazal 

svetost kot najvišjo mero vsakdanjega krščanskega življenja, kot pot do večnega občestva s 

teboj. Nakloni nam na njegovo priprošnjo, če je skladno s tvojo voljo, milost, za katero te 

prosimo … Amen. 

 

Za velikodušno zavzetost 

 

Gospod Jezus, dobri Pastir, ki si daroval svoje življenje, da bi vsi imeli življenje, podari nam, 

občestvu verujočih, ki je razpršeno po vsem svetu, obilje tvojega življenja in nas napravi 

sposobne, da pričujemo zanj in da ga posredujemo drugim. Gospod Jezus, podari obilje 

svojega življenja vsem tebi posvečenim osebam za služenje Cerkvi; osreči jih v njihovem 

darovanju, podari jim vztrajnost v njihovem služenju, velikodušnost v njihovem žrtvovanju; 

naj njihov zgled odpre še mnoga druga srca, da bodo slišala tvoj klic in se mu odzvala. 

Gospod Jezus, podari obilje svojega življenja krščanskim družinam, da bodo goreče v veri in 

služenju Cerkvi, da bodo tako prispevale k rojstvu in razvoju novih duhovnih poklicev. 

Gospod Jezus, podari obilje svojega življenja vsem ljudem, predvsem mladim, fantom in 

dekletom, ki jih kličeš v svojo službo; razsvetljuj jih v odločitvah; pomagaj jim v težavah; 

podpiraj jih, da vztrajajo v zvestobi, naj bodo po tvojem zgledu pripravljeni pogumno darovati 

svoje življenje, da bi drugi imeli življenje. V prepričanju, da bo presveta Devica, Mati Božja 

in Mati Cerkve, s svojo mogočno priprošnjo podkrepila to molitev in jo naredila všečno 

svojemu Sinu Jezusu, kličem na vse vas, spoštovani bratje v škofovstvu, na duhovnike, 

redovnike in redovnice in na vse krščansko ljudstvo, posebej na gojence v semeniščih in 

redovnih skupnostih, obilje nebeških milosti in vam v ta namen podeljujem svoj apostolski 

blagoslov. 

 

Oče naš, Zdrava, Marija, Čast bodi 

Blaženi Janez Pavel II., prosi za nas. 
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DEVETI DAN: ZA CERKEV 

 

Presveta Trojica, zahvaljujemo se ti, da si Cerkvi podarila papeža Janeza Pavla II., ki je s 

svojim življenjem izžareval nežnost tvojega očetovstva, slavo Kristusovega križa in sijaj 

Duha ljubezni. Ker je popolnoma zaupal v tvoje neskončno usmiljenje in v Marijino 

materinsko priprošnjo, nam je posredoval živo podobo Jezusa dobrega Pastirja in nam pokazal 

svetost kot najvišjo mero vsakdanjega krščanskega življenja, kot pot do večnega občestva s 

teboj. Nakloni nam na njegovo priprošnjo, če je skladno s tvojo voljo, milost, za katero te 

prosimo … Amen. 

 

Za Cerkev 

 

Jezus, dobri Pastir, slavimo te in se ti ponižno zahvaljujemo za vse poklice, ki jih po svojem 

Duhu nenehno podarjaš Cerkvi. Stoj ob strani škofom, duhovnikom, misijonarjem in vsem 

Bogu posvečenim osebam; naj bodo zgled zares krščanskega življenja. Naredi močne in 

vztrajne v njihovih odločitvah tiste, ki se pripravljajo na duhovniško službo in na posvečeno 

življenje. Pomnoži oznanjevalce evangelija, da bodo oznanjali tvoje ime vsem narodom. 

Varuj vse mlade v naših družinah in naših skupnostih; nakloni jim pripravljenost in 

velikodušnost, da bodo hodili za teboj. Ozri se nanje tudi danes in jih pokliči. Podeli vsem 

poklicanim moč, da vse zapustijo in izberejo samo tebe, ki si ljubezen. Odpusti neodzivnost in 

nezvestobo tistih, ki si jih izvolil. Poslušaj, o Kristus, naše prošnje po priprošnji Device 

Marije, tvoje Matere in Kraljice apostolov. Ona, ki je verovala in se velikodušno odzvala in je 

bila vedno razlog našega veselja, naj spremlja s svojo navzočnostjo in zgledom vse tiste, ki jih 

kličeš, da se popolnoma posvetijo službi za tvoje kraljestvo. Amen! 

Kristus, odpusti nam! 

Kristus! Križani in vstali! Zahvaljujemo se ti! Prosimo te odpuščanja za vsako zlo, ki se 

utrjuje v človeškem srcu in v svetu; za vsako zanemarjeno in opuščeno dobro v tem letu! 

Častimo te v tvojem vstajenju! Kot apostol Tomaž, ki na začetku ni veroval v tvoje vstajenje, 

se dotikamo znamenj našega odrešenja na tvojih rokah, na tvojih nogah, na tvoji strani in ti z 

živo vero vzklikamo: “Moj Gospod in moj Bog!” (Jn 20,28). Sprejmi ta vzklik: to 

velikonočno sporočilo Cerkve. Naj močno odmeva v radostnih pozdravih, izgovorjenih v 

različnih jezikih, v katerih tvoji verniki po vsej zemeljski obli izpovedujejo in razglašajo vero 

v vstajenje.  

 

Oče naš, Zdrava, Marija, Čast bodi 

Blaženi Janez Pavel II., prosi za nas. 


