
Molitva vjernika 
 

Tjedan solidarnosti 2016.: 

Derventa, 28. veljače 2016. u 10,00 sati 
 

Braćo i sestre, uputimo svoje iskrene molitve nebeskom Ocu. Učinimo to današnjim 

euharistijskim slavljem koje slavimo u Tjednu solidarnosti kao zahvalu za sve dobre i plemenite 

ljude u Republici Hrvatskoj koji svojim nesebičnim darivanjem nadilaze sve ovozemaljske 

granice kako bi preko Caritasa na svim razinama pomogli svima nama u Bosni i Hercegovini. 

Učinimo to svojim vjerničkim zazivom: 

 

Gospodine, usliši nas! 

 

(Djelatnica Caritasa Bosne i Hercegovine: gđa Jelena Marković) 

 

1. Za papu Franju, sve naše biskupe, svećenike, redovnike i redovnice: učini ih 

osjetljivima za potrebe današnjeg čovjeka kako bi preko Caritasa zaživjela širina kršćanskog 

katoličkog srca u svim biskupijama i u svim župnim zajednicama, molimo Te: 

 

Gospodine, usliši nas! 

 

(Djelatnica Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije: s. Kata Ostojić) 

 

2. Za Crkvu u hrvatskom narodu: potakni sve njezine biskupije i župne zajednice kako 

bi iz dana u dan u njima rasla osjetljivost i odgovornost za ugroženog brata čovjeka kako kod 

kuće tako i u svijetu, molimo Te: 

 

Gospodine, usliši nas! 

 

(Djelatnica Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije: gđa Saja Mijatović) 

 

3. Za sve članove Crkve u Hrvata, bez obzira na njihovo zvanje i poslanje: potakni ih 

na odgovoran odnos prema bratu čovjeku, koji svaki dan ispruža svoju ruku pred našim očima 

i pred našim vratima, kako bi se u svakome od nas probudilo konkretno milosrđe, molimo Te: 

 

Gospodine, usliši nas! 

 

(Djelatnik Caritasa Mostar: Mostarsko-Duvanjske i Trebinjsko-Mrkanske biskupije: 

gosp. Ante Bender) 

 

4. Za sve naše bivše i sadašnje dobročinitelje tijekom rata i poraća: neka nikada ne 

posustaju u svome plemenitom poslanju pomaganja projekata Caritasa na svim razinama, 

molimo Te: 

 

Gospodine, usliši nas! 

 

(Djelatnik Caritasa Mostar: Mostarsko-Duvanjske i Trebinjsko-Mrkanske biskupije: 

gosp. Radoslav Dodig) 
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5. Za sve današnje djelatnike Caritasa na svim razinama: učini ih odgovornima kako bi 

iz dana u dan u svojim obiteljima i na svojim radnim mjestima rasli kao ljudi i kršćani, te kako 

bi u njima potrebiti prepoznavali milosrdnog Gospodina, molimo Te: 

 

Gospodine, usliši nas! 

 

(Djelatnik Caritasa Banjolučke biskupije: gđa Blaženka Lukenda) 

 

6. Za sve one koji su se tijekom minuloga vremena svojim nesebičnim darivanjem 

ugrađivali u Caritas na svim razinama Crkve u Hrvata, posebno tijekom minuloga ratnog i 

poratnog vremena: neka plod njihova iskrenog i nesebičnog darivanja i svjedočenja postane 

zalogom još kvalitetnije budućnosti Caritasa, molimo Te: 

 

Gospodine, usliši nas! 

 

(Djelatnik Caritasa Banjolučke biskupije: gosp. Igor Majkić) 

 

7. Za sve naše pokojne, posebno za preminule dobročinitelje naših Caritasa i svih nas u 

Bosni Hercegovini: nagradi njihovo nesebično darivanje i budi im blagi i milosrdni sudac, 

molimo Te:  

 

Gospodine, usliši nas! 

 

Dobri Oče, iskreno smo ti iznijeli svoje zahvale i svoje iskrene molitve za karitativno 

djelovanje Crkve u hrvatskom narodu, posebno u ovom Tjednu solidarnosti. Puno toga ostalo 

je u našim srcima neizrečeno, a što smo ti željeli glasno reći. Pogledaj nas i usliši nas po Kristu 

Gospodinu našemu. Amen. 

 

Pripremio: Tomo Knežević, ravnatelj Caritasa BiH 


