
 
 

     40 DNI ZA ŽIVLJENJE 
   (jesen 2014) 

 molitveni nameni 
  

 
 
 

Pripravljalni dan – TOREK (23. 9.) 
Prosímo za Božji blagoslov nad pobudo 
»jesenskih 40 dni za življenje«. 
 
Če pa se bo moje ljudstvo, ki nosi moje 
ime, ponižalo, molilo in iskalo moje obličje 
ter se odvrnilo od svojih hudobnih poti, 
bom prisluhnil iz nebes, jim odpustil greh 
in ozdravil njihovo deželo. 
(2 Kr 7, 14) 

 
_____ 

 
 
1. dan – SREDA (24. 9.) 
Naj teh 40 dni prosimo za Božje usmiljenje in 
milost nad vsemi, ki so kakorkoli navezani na 
greh umetnega splava. 
 
Zatrobite v rog na Sionu, posvetite post, oznanite 
slovesen shod, zberite ljudstvo! Posvetite shod, 
pridružite starčke, zberite otročiče in dojenčke na 
prsih, naj pride ženin iz svoje sobe in nevesta iz 
svoje spalnice. Med lopo in oltarjem naj jokajo 
duhovniki, Gospodovi služabniki. Rekó naj: 
»Prizanesi, Gospod, svojemu ljudstvu,..« 
(Jl 2, 15-17) 

_____ 
 
 
2. dan – ČETRTEK (25. 9.) 
Molímo za vse tiste, ki se preživljajo s službo 
opravljanja splavov ter za tiste, ki so se že 
pokesali in prenehali s tem delom in so sedaj 
zagovorniki življenja. 
 
Jezus je zaklical z močnim glasom in rekel: »Oče, 
v tvoje roke izročam svojega duha.« In ko je to 
rekel, je izdihnil. Ko je stotnik videl, kaj se je 
zgodilo, je slavil Boga in dejal: »Zares, ta človek 
je bil pravičen.« (Lk 23, 46-47) 

 
_____ 

 

 
 
3. dan – PETEK (26. 9.) 
Prosímo za moč in Božjo pomoč, ko si 
štirideset dni prizadevamo za ohranitev in 
zaščito človeškega življenja. 
 
»Zato vam pravim: Ne skrbite za svoje življenje, 
kaj boste jedli ali kaj boste pili, in ne za svoje 
telo, kaj boste oblekli. Ali ni življenje več kot jed 
in telo več kot obleka? Poglejte ptice neba! Ne 
sejejo in ne žanjejo niti ne spravljajo v žitnice, in 
vendar jih vaš nebeški Oče hrani. Ali niste vi več 
vredni kot one?« (Mt 6, 25-26) 

 
_____ 

 
 
4. dan – SOBOTA (27. 9.) 
Prosímo Boga, da bi pravico in pravičnost 
sprejeli kot Božji dar in ju razumeli kot orodje 
odgovornosti, ki oblikuje naše delo. 
 
»Pravica naj teče kakor voda in pravičnost kakor 
vedno tekoč potok.« (Am 5, 26) 
 

_____ 
 
 
5. dan – NEDELJA (28. 9.) 
Naj resnica poslednje sodbe oblikuje vrednote 
katerim dajemo prednost, naj oblikuje naše 
misli in odločitve tukaj na zemlji. 
 
Kralj jim bo odgovoril: »Resnično, povem vam: 
Kar koli ste storili enemu od teh mojih 
najmanjših bratov, ste meni storili.« (Mt 25, 40) 
 

_____ 
 
 
6. dan – PONEDELJEK (29. 9.) 
Da bi ob tem, ko vemo kako kratko je, vsi 
ljudje globje vrednotili človeško življenje. 
 
Spominjaj se svojega Stvarnika v dnevih svoje 
mladosti: dokler se ne oddalji srebrna vrvica in ne 
zbeži zlat obroček, dokler se ne razbije vrč pri 
studencu in se črpalno kolo ne stre v vodnjak. 
Prah se vrne v zemljo, kakor je bil, duh pa se vrne 
k Bogu, ki ga je dal. (Prd 12, 1.6-7) 

 
_____ 

 



 
 
7. dan – TOREK (30. 9.) 
Prosímo za srčnost in gorečnost v vnemi, da 
rešimo uboge in osvobodimo zatirane. 
 
Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, 
da prinesem blagovest ubogim. Poslal me je, da 
oznanim jetnikom prostost in slepim vid, da 
pustim zatirane na prostost, da oznanim leto, ki je 
ljubo Gospodu. (Lk 4, 18-19)  
 

_____ 
 
 
8. dan – SREDA (1. 10.) 
Naj duh dejanja dobrega Samarijana napolni 
srca in misli vseh naših prebivalcev. 
 
Jezus je rekel: »Neki človek je šel iz Jeruzalema v 
Jeriho in je padel med razbojnike. Ti so ga slekli, 
pretepli, pustili napol mrtvega in odšli. Primerilo 
pa se je, da se je vračal po tisti poti domov neki 
duhovnik; videl ga je in šel po drugi strani mimo. 
Podobno je tudi levit, ki je prišel na tisti kraj in ga 
videl, šel po drugi strani mimo. Do njega pa je 
prišel tudi neki Samarijan, ki je bil na potovanju. 
Ko ga je zagledal, se mu je zasmilil. Stopil je k 
njemu, zlil olja in vina na njegove rane in jih 
obvezal. Posadil ga je na svoje živinče, ga peljal v 
gostišče in poskrbel zanj. Naslednji dan je vzel 
dva denarija, ju dal gostilničarju in rekel: 
›Poskrbi zanj, in kar boš več porabil, ti bom nazaj 
grede povrnil.‹ Kaj se ti zdi, kateri od teh treh je 
bil bližnji tistemu, ki je padel med razbojnike?« 
Oni je dejal: »Tisti, ki mu je izkazal usmiljenje.« 
In Jezus mu je rekel: »Pojdi in ti delaj prav tako!« 
(Lk 10, 30-37) 

 
_____ 

 
 
9. dan – ČETRTEK (2. 10.) 
Naj se naše veselje krepi, saj vemo, da služimo 
živemu Bogu. 
 
In Beseda je postala meso in se naselila med 
nami. Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki 
ga ima od Očeta kot edinorojeni Sin, polna 
milosti in resnice. (Jn 1, 14) 

 
_____ 

 
 

 
 
10. dan – PETEK (3. 10.) 
Prosímo za krizne centre za ženske v stiski 
zaradi nepričakovane nosečnosti (še posebej v 
svojem kraju). Molímo za vse, ki se odzovejo 
klicu pomagati tistim, ki razmišljajo o splavu, 
še posebej pa za vse, ki neposredno pomagajo 
ženskam pri materinstvu ali oddaji otroka v 
posvojitev. 
 
»Osvobajajte slabotnega in ubogega, rešujte ga iz 
rok krivičnih.« (Ps 82, 4) 

 
_____ 

 
 
11. dan – SOBOTA (4. 10.) 
Molímo za zagovornike splava, da bi v nas 
prepoznali zastopnike Kristusa. Naj se ves čas 
zavedamo, koga predstavljamo. 
 
»Zato vas opominjam, da živite vredno klica, s 
katerim ste bili poklicani, v vsej ponižnosti, 
krotkosti in potrpežljivosti. V ljubezni prenašajte 
drug drugega.« (Ef 4, 1-2) 

 
_____ 

 
 
12. dan – NEDELJA (5. 10.) 
Naj nam Kralj vesoljstva, ki je prišel na svet 
kot nebogljen otrok, podari ponižnosti, da bi 
lahko ozdraveli. 
 
»Moja moč se dopolnjuje v slabotnosti.« 
(2 Kor 12, 9) 

_____ 
 
 
13. dan – PONEDELJEK (6. 10.) 
 
Molímo za vse očete, ki jih je strah svoje 
očetovske vloge. 
 
Pojte Bogu, igrajte njegovemu imenu, poveličujte 
njega, ki jezdi skozi puščavo; ime mu je Gospod, 
vriskajte pred njegovim obličjem. (Ps 68, 5) 
 
 
 

_____ 
 
 



 
14. dan – TOREK (7. 10.) 
Umetni splav je velikanski »ne« Božjemu 
načrtu. Prosímo, da bi vsi Božji ljudje po 
milosti in v resnični svobodi rekli čudovitemu 
Božjemu načrtu – »da«. 
 
Zares, ti si ustvaril moje ledvice, me stkal v 
materinem telesu. Zahvaljujem se ti, ker sem tako 
čudovito ustvarjen, čudovita so tvoja dela, moja 
duša to dobro pozna. Moje kosti niso bile skrite 
pred tabo, ko sem bil narejen na skrivnem, stkan 
v globočinah zemlje. Moj zarodek so videle tvoje 
oči. V tvojo knjigo so bili vsi zapisani, dnevi, ki 
so bili oblikovani, ko ni še nobeden od njih 
obstajal. (Ps 139, 13-16) 

 
_____ 

 
 
15. dan – SREDA (8. 10.) 
Molímo za to, da bi se vsi ljudje zavedali, da 
smo varuhi svojih bratov in sester. 
 
Tedaj je Kajn rekel svojemu bratu Abelu: 
»Pojdiva ven!« Ko pa sta bila na polju, se je Kajn 
vzdignil proti svojemu bratu Abelu in ga ubil. 
Gospod je rekel Kajnu: »Kje je tvoj brat Abel?« 
Odvrnil je: »Ne vem. Sem mar jaz varuh svojega 
brata?« In Gospod je rekel: »Kaj si storil? Glas 
krvi tvojega brata vpije iz zemlje k meni. 
(1 Mz 4, 8-10) 

_____ 
 
 
16. dan – ČETRTEK (9. 10.) 
Molímo za mamice, ki so zaradi nosečnosti v 
stiski in iščejo pomoč. Naj jim Gospod Bog 
pošlje prave ljudi, zdravnike z vestjo, finančno 
pomoč,.. vse kar potrebujejo, da se bodo lahko 
izognile prelivanju nedolžne krvi. 
 
»Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in 
jaz vam bom dal počitek.« (Mt 11, 28) 
 

_____ 
 
 
17. dan – PETEK (10. 10.) 
Naj vsi razumejo, da gibanje ZA življenje 
izvira v preprosti resnici: najprej to, da Bog 
obstaja pa tudi to, da človek ni Bog. 
 
 

 
Gospod Bog je iz zemeljskega prahu izoblikoval 
človeka, v njegove nosnice je dahnil življenjski 
dih in tako je človek postal živa duša. (1 Mz 2, 7) 

 
_____ 

 
 
18. dan – SOBOTA (11. 10.) 
Molímo, da bi veselje starševstva bolj in bolj 
cvetelo. 
 
Glej, Gospodova dediščina so sinovi, nagrada je 
sad telesa. Kakor puščice v junakovi roki, takšni 
so sinovi iz mladosti. Blagor možu, ki je napolnil 
svoj tul z njimi! Ne bodo osramočeni, ko bodo 
govorili s sovražniki pri vratih. (Ps 127, 3-5) 

 
_____ 

 
 
19. dan – NEDELJA (12. 10.) 
Prosímo za prenovo naše gorečnosti, da bi 
radodarno pomagali nerojenim in njihovim 
družinam. 
 
»Mar sem preziral pravico svojega hlapca ali 
svoje dekle, ko sta prišla v spor z menoj? Kaj bi 
storil, ko bi se vzdignil Bog, mu odgovoril, ko bi 
preiskoval? Ali ni moj Stvarnik v materinem 
telesu naredil tudi njega, ali naju ni isti v 
maternici obeh upodobil?« (Job 31, 13-15) 

 
_____ 

 
 
20. dan – PONEDELJEK (13. 10.) 
Naj Božja pravičnost strezni našo družbo in 
naj Božje usmiljenje zmaga nad sodbo 
pravičnosti. 
 
Tudi za vašo kri, ki je vaše življenje, bom terjal 
račun od vsake živali. Terjal ga bom tudi od 
človeka; od vsakogar bom terjal račun o življenju 
njegovega brata. Če kdo prelije človeško kri, bo 
človek prelil njegovo kri. Zakaj po svoji podobi je 
Bog naredil človeka. 
(1 Mz 9, 5-6) 

_____ 
 
 
 
 
 



21. dan – TOREK (14. 10.) 
Molímo za to, da bi si vsi vsak dan nadeli Božji 
oklep, ki bi nas okrepil v Gospodu. Naj bo 
Njegova moč nad nami. 
 
»Kajti naš boj se ne bije proti krvi in mesu, 
ampak proti vladarstvom, proti oblastem, proti 
svetovnim gospodovalcem te mračnosti, proti 
zlohotnim duhovnim silam v nebeških 
področjih.« (Ef 6, 12-13) 

_____ 
 
 
22. dan – SREDA (15. 10.) 
Da bi tisti, ki jim je življenje samoumevno, 
spoznali, da smo živi zgolj zato, ker Bog tako 
želi. 
 
»Katera izmed vseh teh ne ve, da je to naredila 
Gospodova roka? V njegovi roki je življenje vseh 
bitij, duh slehernega človeškega telesa.« 
(Job 12, 9-10) 

_____ 
 
 
23. dan – ČETRTEK (16. 10.) 
Molímo za moč, da bi lahko ljubili tiste, ki ne 
ljubijo nas. 
 
»Gospod pa je rekel: 'Ti žaluješ zaradi kloščevca, 
ki se nisi trudil zanj in ga nisi gojil, v eni noči je 
nastal in v eni noči je izginil. Jaz pa naj bi ne 
žaloval zaradi Niniv, velikega mesta, v katerem je 
več kot sto dvajset tisoč ljudi, ki ne znajo 
razlikovati med svojo desnico in svojo levico, in 
toliko živine?'« (Jon 4, 10-11) 

 
_____ 

 
 
24. dan – PETEK (17. 10.) 
Molímo za to, da bi Bog še naprej blagoslavljal 
tista naša prizadevanja, ki v teh štiridesetih 
dneh še niso obrodila sadov. V zaupanju 
pričakujmo rezultate. 
 
»Ti so tvoji služabniki in tvoje ljudstvo, ki si jih 
rešil s svojo silno močjo in s svojo krepko roko. 
Oh, moj Gospod, prosim, naj vendar tvoje uho 
prisluhne prošnji tvojega služabnika in molitvi 
tvojih služabnikov, ki se hočejo bati tvojega 
imena. Bodi danes, prosim, naklonjen svojemu 
služabniku in mu izkaži usmiljenje pred tem 
možem!« (Neh 1, 10-11) 

25. dan – SOBOTA (18. 10.) 
Molímo za spreobrnenje vseh tistih, ki 
zavračajo spoznanje, da vsako človeško 
življenje pripada Bogu. 
 
»Zgodila se mi je beseda Gospodova, rekoč: 
'Preden sem te upodobil v materinem telesu, sem 
te poznal; preden si prišel iz materinega naročja, 
sem te posvetil, te postavil za preroka narodom.'« 
(Jer 1, 4-5) 

_____ 
 
 
26. dan – NEDELJA (19. 10.) 
Da bi tisti, ki so pozabili kakšen je namen 
njihovega življenja, to našli v Bogu in tako 
imeli pogum izbrati življenje. 
 
»Vsa ta bitja čakajo nate, da jim daš hrano ob 
pravem času: daješ jim, pobirajo, odpreš svojo 
roko, nasičena so z dobrinami. Skriješ svoje 
obličje, prestrašijo se; vzameš jim dih, preminejo, 
in se v svoj prah povrnejo; pošlješ svoj dih, 
ustvarjena so, in prenoviš obličje zemlje.« 
(Ps 104, 27-30) 

_____ 
 
 
27. dan – PONEDELJEK (20. 10.) 
Molímo za našo ponižnost pri delu za Božje 
Kraljestvo. 
 
»To mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu. 
Čeprav je bil namreč v podobi Boga, se ni 
ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, 
ampak je sam sebe izpraznil tako, da je prevzel 
podobo služabnika in postal podoben ljudem. Po 
zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe 
ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti, in 
sicer smrti na križu.« (Flp 2, 5-8) 

 
_____ 

 
 
28. dan – TOREK (21. 10.) 
Molímo za spreobrnenje izvršiteljev umetnega 
splava in vseh zagovornikov splava. 
 
»Umijte se, očistite se! Odstranite svoja hudobna 
dejanja izpred mojih oči, nehajte delati húdo. 
Naučite se delati dobro, skrbite za pravico. 
Pomagajte zatiranemu, zagovarjajte siroto, 
branite vdovo.« (Iz 1, 16-17) 

 



 
 
29. dan – SREDA (22. 10.) 
Slavimo Gospoda, ki je usmiljen, ki oprošča 
naše grehe in odpušča prestopke. Slavimo 
Gospoda, katerega usmiljenje daje veselje. 
 
Kdo je Bog kakor ti, ki odpuščaš krivdo, ki greš 
prek pregrehe k ostanku svoje dediščine? Ne drži 
na veke svoje jeze, kajti ugaja mu dobrohotnost. 
Spet se nas bo usmilil, poteptal bo naše krivde. V 
globine morja boš zagnal vse naše grehe. 
(Mih 7, 18-19) 

_____ 
 
 
30. dan – ČETRTEK (23. 10.) 
Da bi tisti, ki nameravajo splaviti, spoznali da 
je njihov otrok že na svetu in da je resnična 
oseba. 
 
Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je 
dete veselo zganilo v njenem telesu. Elizabeta je 
postala polna Svetega Duha in je na ves glas 
vzkliknila in rekla: »Blagoslovljena ti med 
ženami, in blagoslovljen sad tvojega telesa! Od 
kod meni to, da pride k meni mati mojega 
Gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava 
do mojih ušes, se je dete v mojem telesu od 
radosti zganilo.«  
(Lk 1, 41-44) 

 
_____ 

 
 
31. dan – PETEK (24. 10.) 
Za zdravstveno skupnost, da bi globoko 
spoštovali resnico, ki jo poznajo o človeškem 
telesu, ter da bi premišljali o čudežu življenja, 
ki je Božje stvarjenje človeka. 
 
»Moj zarodek so videle tvoje oči. V tvojo knjigo 
so bili vsi zapisani, dnevi, ki so bili oblikovani, 
ko ni še nobeden od njih obstajal.«  
(Ps 139, 16) 
 

_____ 
 
 
32. dan – SOBOTA (25. 10.) 
Ko molimo za konec splava, prosímo da bi se 
odprlo več centrov, ki bi celostno pomagali 
ženskam v stiski zaradi nosečnosti. 
 

 
 
Zmaj se je ustopil pred ženo, ki je bila pred 
porodom, da bi požrl njenega otroka, ko bi 
porodila. In porodila je otroka, dečka, ki mu je 
bilo namenjeno, da bo pasel vse narode z železno 
palico. Njen otrok je bil odnesen k Bogu in k 
njegovemu prestolu.  
(Raz 12, 4-5) 

 
_____ 

 
 
33. dan – NEDELJA (26. 10.) 
Naj vsrkamo resnico, da Gospod posveča svojo 
pozornost vsakemu človeku, posamezno in na 
osebni ravni. 
 
»Ko gledam nebo, delo tvojih prstov, luno in 
zvezde, ki si jih utrdil: Kaj je človek, da se ga 
spominjaš, sin človekov, da ga obiskuješ? Naredil 
si ga le malo nižjega od angelov, s slavo in častjo 
si ga ovenčal.«  
(Ps 8, 4-6) 

 
_____ 

 
 
34. dan – PONEDELJEK (27. 10.) 
Naj spoznamo, da v odnosu duhovno življenje 
sooblikuje človeško življenje. 
 
V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri 
Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku 
pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni 
nastalo nič, kar je nastalo.  
(Jn 1, 1-3) 

 
_____ 

 
 
35. dan – TOREK (28. 10.) 
Molímo za post-abortivne ženske, ki si ne 
zmorejo odpustiti. Naj spoznajo, da za tiste, ki 
so v Kristusu Jezusu, ni obsodbe. 
 
Blagor tistim, ki so jim nepostavnosti odpuščene 
in so jim grehi pokriti; blagor človeku, ki mu 
Gospod ne prišteva greha.  
(Rim 4, 7-8) 

_____ 
 
 
 



 
 
36. dan – SREDA (29. 10.) 
Naj nas Gospod, ki je Luč in Življenje združi, 
ter naj v nas in po nas zasveti v temo, ki jo 
povzroča umetni splav. 
 
»Nekoč ste bili namreč tema, zdaj pa ste luč v 
Gospodu. Živite kot otroci luči, kajti sad luči je v 
vsakršni dobroti, pravičnosti in resnici. 
Preizkušajte, kaj je všeč Gospodu! Ne sodelujte 
pri jalovih delih teme, marveč jih obsojajte. Kar 
namreč oni počenjajo na skrivaj, je že omenjati 
sramotno. Vse, kar je obsodbe vredno, se 
razodeva po luči.« (Ef 5, 8-13) 
 

_____ 
 
 
37. dan – ČETRTEK (30. 10.) 
Molímo da bi se danes vsi kot živa žrtev 
predali Bogu. Darujmo vse, kar je v nas, za 
tiste, ki so žrtvovani na oltarju nezaželjenosti. 
 
»Ker je torej Bog tako usmiljen, vas rotim, bratje: 
darujte svoja telesa v živo, sveto in Bogu všečno 
žrtev; to je vaše smiselno bogoslužje.« 
(Rim 12, 1) 

_____ 
 
 
38. dan – PETEK (31. 10.) 
Molímo za nas, da bi vsem v naši bližini 
prinašali upanje, še posebej tistim, ki služijo 
kot zagovorniki življenja. 
 
Prvi dan tedna so šle žene navsezgodaj h grobu. S 
seboj so nesle dišave, ki so jih pripravile. Kamen 
so našle odvaljen od groba in stopile so noter, a 
telesa Gospoda Jezusa niso našle. ... »Kaj iščete 
živega med mrtvimi?« (Lk 24, 1-5) 

 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
39. dan – SOBOTA (1. 11.) 
Molímo za prostovoljce, da bi izčrpanost in 
malodušnost nadomestili z veseljem nad 
čudeži, ki smo jih doživeli do sedaj in da bi 
navdušeno služili, medtem ko nas Bog vodi po 
poti zmage! 
 
»Bodite tega veseli, čeprav morate zdaj nekaj 
časa trpeti v raznih preizkušnjah, da bo 
preizkušenost vaše vere veljala več kakor zlato, ki 
je minljivo, pa se v ognju preizkuša, vam v hvalo, 
slavo in čast, ko se bo razodel Jezus Kristus.« 
(1 Pt 1, 6-7) 

_____ 
 
 
40. dan – NEDELJA (2. 11.) 
Imejmo svoje oči uprte v Novi Jeruzalem, kjer 
ne bo več smrti. 
 
»In obrisal bo vse solze z njihovih oči in smrti ne 
bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo 
več. Kajti prejšnje je minilo.« Tisti, ki je sedèl na 
prestolu, pa je rekel: »Glej, vse delam novo!« 
Rekel je tudi: »Zapiši, kajti te besede so 
zanesljive in resnične!« (Raz 21, 4-5) 

 
_____ 

 
 

Zaključek – PONEDELJEK (3. 11.) 
Molímo da bi »40 dni ZA življenje« rodilo 
obilen dar in da bi v vsakdanjem življenju 
nenehno pretresali vrata pekla, dokler nas 
Bog ne sprejme v nebesa. 
 
Jaz pa ti povem: »Ti si Peter in na tej skali 
bom sezidal svojo Cerkev in vrata podzemlja 
je ne bodo premagala.« (Mt 16, 18) 
 

_____ 
 

 

 


