
 

 

DEVETNICA SV. IVANU PAVLU II.  

1. DAN 
 

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.  
 

Sveti Ivane Pavle II., ti si riječju i primjerom poučio svijet da je Isus lice Očeve 
milosrdne ljubavi. Pozvao si svijet da se “ne boji” i da “širom otvori vrata 
Kristu”. Sada nam po svom moćnom zagovoru pokaži da je ljubav Božja živa i 
djelatna, jača od svih sila svijeta, tijela i đavla. Svojom molitvom pomozi nam 
u svakoj potrebi i izbavi nas od svakog zla. Daj da uvijek iskustvom spoznaje-
mo ljubav Boga Oca, posredovanu po Isusu Kristu, snagom Duha Svetoga.  
 

Pomolimo se: Bože, Milosrdni Oče, koji si objavio svoju ljubav u svome Sinu 
Isusu Kristu, a na nas si je izlio u Duhu Svetom, Tješitelju, danas ti povjera-
vamo sudbine svijeta i svakoga čovjeka. Sagni se nad nas grešnike, ozdravi 
našu slabost, porazi svako zlo, učini da svi stanovnici zemlje dožive tvoje 
milosrđe da bi u tebi, Bogu Jedinom i Trojstvenom, uvijek nalazili izvor nade. 
Vječni Oče, po pregorkoj muci i uskrsnuću svoga Sina, budi milosrdan nama  
i cijelomu svijetu. Amen. 
 

(Ovdje spomenite svoju nakanu...) 
 

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu… 
 
LITANIJE SV. IVANU PAVLU II. 
 

Gospodine, smiluj se! 
Kriste, smiluj se! 
Gospodine, smiluj se! 
Kriste, čuj nas! 
Kriste, usliši nas! 
Oče nebeski Bože, smiluj nam se! 
Sine, Otkupitelju svijeta Bože, smiluj nam se! 
Duše Sveti Bože, smiluj nam se! 
Sveto Trojstvo jedan Bože, smiluj nam se! 
  

Sveta Marijo, moli za nas! 
Sveti Ivane Pavle II., moli za nas! 

 



 
 

 

 

 

Sv. Ivane Pavle II., Veliki Papa... 
Sv. Ivane Pavle II., namjesniče Kristov na zemlji... 
Sv. Ivane Pavle II., nasljedniče svetoga Petra... 
Sv. Ivane Pavle II., poglavaru Crkve dvadesetog stoljeća... 
Sv. Ivane Pavle II., koji si uveo kršćanstvo u treće tisućljeće... 
Sv. Ivane Pavle II., koji si bio potpuno predan Gospi u znaku «Totus Tuus»... 
Sv. Ivane Pavle II., ljubitelju svete krunice... 
Sv. Ivane Pavle II., zagovorniče ekumenizma... 
Sv. Ivane Pavle II., hodočasniče u Marijanska svetišta... 
Sv. Ivane Pavle II., marljivi apostole... 
Sv. Ivane Pavle II., navjestitelju Evanđelja... 
Sv. Ivane Pavle II., poslušan poticajima Duha Svetoga... 
Sv. Ivane Pavle II., navjestitelju Božjega milosrđa... 
Sv. Ivane Pavle II., čuvaru crkvenog nauka... 
Sv. Ivane Pavle II., apostole Drugog vatikanskog koncila... 
Sv. Ivane Pavle II., apostole Euharistije... 
Sv. Ivane Pavle II., apostole bolesnika... 
Sv. Ivane Pavle II., apostole suvremenih medija... 
Sv. Ivane Pavle II., učitelju istine... 
Sv. Ivane Pavle II., prijatelju malenih... 
Sv. Ivane Pavle II., prijatelju mladih... 
Sv. Ivane Pavle II., osnivaču Dana mladih... 
Sv. Ivane Pavle II., hrabri propovjedniče... 
Sv. Ivane Pavle II., neustrašivi proroče... 
Sv. Ivane Pavle II., neumorni putniče... 
Sv. Ivane Pavle II., koji si praštao neprijateljima... 
Sv. Ivane Pavle II., uzore kršćanima... 
Sv. Ivane Pavle II., zagovorniče sretne smrti... 
Sv. Ivane Pavle II., uzore umiranja... 
Sv. Ivane Pavle II., primjeru svetosti... 
Sv. Ivane Pavle II., ljubitelju siromaštva... 
Sv. Ivane Pavle II., proglasitelju svetaca i blaženika... 
Sv. Ivane Pavle II., glasniče ugnjetenih... 
Sv. Ivane Pavle II., veliki u trpljenju... 
Sv. Ivane Pavle II., zagovorniče svih naroda kod Boga... 
  



 
 

 

 

 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine! 
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine! 
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se! 
  

- Moli za nas sveti Ivane Pavle II. 

- Da dostojni postanemo obećanja Kristovih. 
  

Pomolimo se: Bože, koji si Svetog papu Ivana Pavla II. postavio za Pastira 
svoje Crkve, daruj nam da po Njegovom zagovoru hrabro ispovijedamo svoju 
vjeru, ljubimo Crkvu Katoličku, njegujemo posebnu pobožnost prema Majci 
Crkve te da jednom po njegovu zagovoru dospijemo u Kraljevstvo nebesko. 
Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. 
  

Molitva sv. Ivanu Pavlu II. 
Sveti Ivane Pavle, s prozora tvog nebeskog doma udijeli nam blagoslov! 
Blagoslovi Crkvu koju si volio, kojoj si služio i koju si vodio, hrabreći je na 
putovima ovoga svijeta, donoseći Isusa svima i sve k Isusu.  
Blagoslovi mladež koju si toliko volio. Pomozi im sanjati, pogled im upravi 
gore, prema svjetlu, koje će rasvijetliti staze njihovih života ovdje na zemlji. 
Blagoslovi obitelj, sve obitelji blagoslovi! Ti si uočio sotonski napad na ovu 
nebesku iskru koju je Bog upalio na zemlji. Ivane Pavle, svojom molitvom štiti 
naše obitelji i svaki začeti život u njima.  
Moli za cijeli svijet koji se nalazi u teškoćama, koji pritišću ratovi i nepravde. 
Ti si se borio protiv rata pozivajući na dijalog i širio si ljubav: moli za nas da i 
mi postanemo neumorni donositelji mira.  
Sveti Ivane Pavle, s prozora tvoga nebeskog doma, gdje te gledamo s 
Blaženom Djevicom Marijom Bogorodicom, pošalji nam Božji blagoslov. Amen. 
 

Molitva predanja Isusu Kristu 
 

Gospodine Isuse Kriste, predajem ti svoju dušu i tijelo. 
Uđi u moje srce i budi moj Gospodar zauvijek.  
Prepuštam se tvojoj snazi i tvome vodstvu. 
Tvoje sam vlasništvo: upotrijebi me za svoju slavu.  
Djeluj u meni i kroz mene po svojoj volji, 
na slavu Očevu. Amen.  


