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Nakana: 

Molimo da nam Gospodin da snage da 

ustrajemo u zaštiti ljudskog života tijekom 

ovih 40 dana za život. 

 

Sveto pismo: 

»Zato Vam kažem: Ne budite zabrinuti za 

život svoj: što ćete jesti, što ćete piti; ni za 

tijelo svoje; u što ćete se obići. Zar život 

nije vrjedniji od jela i tijelo od odijela? 

Pogledajte ptice nebeske! Ne siju, ne žanju 

niti sabiru žitnice, pa ipak ih hrani vaš 

nebeski Otac. Zar niste vi vrjedniji od 

njih?« (Lk 10, 30-37) 

 

Razmatranje: 

Naš Spasitelj, Gospodin Isus Krist, rođen 

je kako bi spasio svoj narod od grijeha i 

propast. I On sam je bio novorođenče, 

rastao u majčinoj utrobi. 

Marija, Njegova majka, nosila Ga je s 

punim povjerenjem u Gospodina, 

izvršavajući Njegovu volju. Nije se bojala, 

iz dana u dan prevladavala je zajedno s 

Josipom nove izazove, nove kušnje. 

Neka nam Marija bude primjer, vjere i 

povjerenja u Svevišnjeg, jer kako je njoj 

povjerio svoga sina, Spasitelja Svijeta, tako 

i mi trebamo s punim povjerenjem  

 

prihvaćati njegovu Ljubav, Milost i 

Blagoslov - a to su mala dječica. 

 

Molitva: 

Marijo, naša nebeska Majko,  tebi 

povjeravamo svoj život. Svrni pogled, o 

Majko, na nebrojeno mnoštvo nerođene 

djece, kojima nije dopušteno da se rode. 

Marijo, Majko života, zaštitnice nerođenih, 

pobjednice svakog zla, želimo Ti molitvom 

i žrtvom dati zadovoljštinu za grijeh 

pobačaja u našem narodu. Spasi i zaštiti 

nerođeni život! Oprosti nam jer smo slabi, 

ne znamo što činimo! Učini da naše riječi i 

djela uvijek brane život. Tvome prečistom 

Srcu predajem svako začeto dijete, još 

nerođeno: sačuvaj mu život, a roditeljima 

isprosi mir i ljubav prema njemu! Marijo, 

obrati grešnike, pomozi trudnicama, zaštiti 

svojim Srcem nevine, koji se ne mogu 

sami braniti! Svrni svoj pogled i na bijedne 

koji se bore s nedaćama života, na 

muškarce i žene, žrtve bezumnog nasilja, 

na stare i bolesne, izranjene ravnodušnošću 

ili lažnom sućuti. Učini da svi koji vjeruju 

u tvojega Sina spremno i s ljubavlju 

ljudima našeg vremena šire evanđelje 

života. Amen! 


