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Molitev ob romanju križa pred SDM 2013 –
molitev z zavetniki 

 »Pojdite in naredite vse narode za moje učence« (prim. Mt 28,19) 
geslo SDM Rio 2013 

 
 

Pesem:  V veri trdni smo - himna SDM Madrid 2011 

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 

Vsi:  Amen 

Voditelj: Spoštovani prijatelji. Zbrani smo ob križu, križu slovenskega dneva mladih, 
ki je narejen po vzoru križa svetovnega dneva mladih, katerega je mladim 
vsega sveta poklonil blaženi papež Janez Pavel II. V pripravi na letošnji 
svetovni dan mladih nas sveti oče Benedikt XVI. v svoji poslanici vabi k 
pripravi:  

 »Vabim vas, da se na svetovni dan mladih v Riu de Janeiru pripravljate 
tako, da že sedaj začnete premišljevati o temi srečanja: »Pojdite in naredite 
vse narode za moje učence!« (prim. Mt 28,19). Gre za veliko misijonsko 
naročilo, ki ga je Kristus izročil celotni Cerkvi in ostaja aktualno tudi danes 
po dva tisoč letih. To naročilo mora močno odzvanjati v vaših srcih. Leto 
pripravljanja na srečanje v Riu sovpada z letom vere. Ob njegovem začetku 
je sinoda škofov svoje delo posebej posvetila Novi evangelizaciji za 
posredovanje krščanske vere. Zato sem zadovoljen, da se tudi vi, dragi 
mladi, vključujete v ta misijonski zagon celotne Cerkve: predstaviti drugim 
Kristusa, je najdragocenejši dar, ki jim ga lahko poklonite.« 

 Pomemben zgled so nam lahko zavetniki in priprošnjiki prihajajočega 
svetovnega dneva mladih. V molitvi, ki sledi, bomo spoznavali njihovo 
življenje ter prosili za njihovega varstvo, spodbude in spremljanje. Predvsem 
pa, da bi ob njih tudi mi rasli in se utrjevali v veri ter da bi zmogli biti 
misijonarji v današnjem svetu. 

Pesem:  

Bralec: Zavetniki SDM Rio 2013 so možje in žene, ki so znali, tudi v mladosti, 
izbrati boljši del življenja: Jezusa Kristusa. Njihove zgodbe nas spodbujajo k 
negovanju kreposti in pričevanju vsem, da je svetost v realnem 
življenju mogoča. 
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Sveta Terezija Deteta Jezusa - Zavetnica misijonov  
Sveta Terezija se je rodila leta 1873 v Franciji. S petnajstimi leti je vstopila 
v karmeličanski samostan, kjer je živela v ponižnosti in preprostosti ter v 
popolnem zaupanju Bogu. Leta 1927 je bila razglašena za zavetnico 
misijonov zaradi velike želje, da bi postala misijonarka ter pripravljenosti, da 
daruje vse za dobro drugih. SDM se nanjo obrača kot na zavetnico 
misijonov. 

 
Molitev:  Po svoji priprošnji mi podeli misijonarskega duha, da bi ponesel Jezusa 

vsem ljudem. Amen. 
  

Oče naš … 
 
Sveti Sebastijan - Vojak in mučenec za vero  
Sebastijan je, raje kot kakršnokoli civilno ali vojaško čast, izbral zvestobo 
Kristusu in bil zaradi tega izključen iz vojske ter ubit v Dioklecijanoven 
preganjanju kristjanov leta 300. V življenju sv. Sebastijana sta še posebej 
pomembna pogum in ljubezen do Jezusa. SDM se nanj obrača kot na vojaka 
in mučenca za vero. 

 
Molitev:  Tvoja priprošnja naj mi pomaga, da bom bolj ubogal Boga kot pa ljudi in 

tako postal Kristusov vojak. Amen. 
    

Zdrava Marija … 
 
Brezmadežna iz Aparecide - Zaščitnica Cerkve in družin 
Leta 1717 so trije ribiči, ki so v reko Paraiba vrgli svoje mreže, našli podobo 
Brezmadežne. Zaradi mnogih čudežev in povečane pobožnosti je bila leta 
1930 razglašena za zavetnico Brazilije. V njeno čast je bila čez eno leto 
zgrajena velika bazilika, ki vsa leta sprejema milijone romarjev. SDM se 
nanjo obrača kot na zaščitnico Cerkve in družin. 

 
Molitev:  Mati Božja in moja Gospa, prosi brez prestanka za mojo družino, ki jo danes 

posvečam tebi. Amen. 
    

Zdrava Marija …  
 

Sveti Anton od svete Ane Galvão - Glasnik miru in ljubezni 
Rodil se je premožni družini leta 1739 v Guarantigueti. Odpovedal se je 
družinskemu bogastvu in se pridružil frančiškanom. O miru in ljubezni je 
pridigal z besedami in dejanji ter tako postal vzor predanosti. Čudeži so se 
dogajali že za časa njegovega življenja, ko so tablete, ki jih je naredil z 
lastnimi rokami, ozdravljale težke bolezni. Nanj se obračamo kot na glasnika 
miru in ljubezni.  

 
Molitev:  Prosi zame, da bom po tvojem zgledu v vsakem trenutku svojega življenja 

spodbujal k miru in ljubezni. Amen. 
    

Zdrava Marija … 
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Blaženi Janez Pavel II. - Prijatelj mladih 
Papež Janez Pavel II Veliki je bil pobudnik Svetovnega dneva mladih leta 
1984. Kot papež mladih se je trudil za dialog z njimi in jih tako povabil, da bi 
ponovno našli svoje mesto in poslanstvo v Cerkvi. V svojem dolgem 
pontifikatu je vodil in usmerjal kristjane v duhu Drugega vatikanskega 
koncila. Boril se je do zadnjega trenutka svojega življenja in z nami delil 
veselje ob popolni predanosti Kristusu in Devici Mariji. Nanj se obračamo kot 
na prijatelja mladih. 

 
Molitev:  Po svoji priprošnji mi pomagaj, da bom znal osvojiti srca pravih prijateljev, 

kot si ti osvojil srca mladih. Amen. 
   

Slava Očetu … 
Pesem:  

Bralec: Priprošnjiki SDM so svetniki in blaženi, ki opozarjajo na kreposti, kot so 
velika vera, dejavna ljubezen, veselje, pričevanje, misijonstvo, ljubezen do 
ubogih. Vse to so vedno aktualne in potrebne kreposti. Organizatorji upajo, 
da bi jih mladi lahko globlje spoznali in sledili njihovemu zgledu ter se tako 
kar najbolje pripravili na svetovni dan v Riu de Janeiru.  

  
 Po vsakem priprošnjiku dodamo vzklik Prosi za nas!  

 

 

 Oče naš … 
 Zdrava Marija …  
 Slava Očetu … 
 
Pesem:  

sv. Roza iz Lime – zvesta Božji volji, Prosi, za nas! 
sv. Tereza iz Andov – opazovalka Kristusa, Prosi, za nas! 
bl. Laura Vicuña – mučenka čistosti, Prosi, za nas! 
bl. José iz Anchiete – apostol Brazilije, Prosi, za nas! 
bl. Albertina Berkenbrock – virtuozinja evangeljskih kreposti, Prosi, za nas! 
bl. Chiara Luce Badano – predana Jezusu, Prosi, za nas! 
bl. sestra Dulce – glasnica dejavne ljubezni, Prosi, za nas! 
bl. Adílio Daronch – Kristusov prijatelj, Prosi, za nas! 

bl. Pier Giorgio Frassati – goreč v ljubezni do ubogih in do 
Cerkve, 

Prosi, za nas! 

bl. Izidor Bakanja – mučenec škapulirja, Prosi, za nas! 
bl. Federico Ozanam – služabnik najbolj ubogi, Prosi, za nas! 
sv. Jurij – bojevnik proti zlu, Prosi, za nas! 
sv. Andrea Kim s tovariši – mučenci evangelizacije. Prosi, za nas! 
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Voditelj: Molitev SDM 
 Oče, poslal si svojega Sina, da bi rešil svet ter izbral može in žene, da bi po 
Njem, z Njim in v Njem vsem narodom oznanjali Veselo novico. Daj mladim 
potrebnih milosti, da bodo njihovi obrazi zasijali v veselju in da bodo v moči 
Svetega Duha oznanjevalci, ki jih Cerkev v tretjem tisočletju potrebuje. 

Kristus, Odrešenik človeštva, tvoja podoba na vrhu Corcovada z odprtimi 
rokami sprejema vse ljudi. S svojo velikonočno žrtvijo si nas po Svetem 
Duhu pripeljal k Očetu. Mladim, ki te okušajo v evharistiji, slišijo v Besedi in 
srečajo v bližnjem, nakloni svoje neskončno usmiljenje, da bodo hodili po 
cestah sveta kot učenci, misijonarji nove evangelizacije. 

Sveti Duh, Ljubezen Očeta in Sina, s sijajem resnice in z ognjem ljubezni 
pošlji svojo luč na vse mlade, da bodo po Svetovnem dnevu mladih na vse 
strani sveta navdušeno ponesli vero, upanje in ljubezen, da bodo postali 
veliki graditelji kulture življenja in miru ter protagonisti novega sveta. 

Amen! 

 

Pesem:  


