
M O L I T V A  V J E R N I K A 

Braćo i sestre, uputimo svoje molitve Gospodinu za sve nevine žrtve 
Vukovara, kako bi se u ovom svetom misnom slavlju sjedinile sa žrtvom 
našeg Spasitelja Isusa Krista i kako bi njihova prolivena krv bila sjeme 

ljubavi za mir, praštanje i nove međuljudske odnose. 
 
 

Recimo zajedno: MIR NAM SVOJ PODAJ GOSPODINE! 

 
 

1. Pogledaj na naš hrvatski narod, i udijeli nam snagu Duha Svetoga:  
da istinski prihvaćamo Evanđelje i nepodijeljena srca nasljedujemo put 
tvoje ljubavi, molimo te. 
 

2. Ratna su nam stradanja ostavila velike rane i ožiljke u mnogim našim 
obiteljima koje su izgubile svoju djecu, sinove, očeve i majke. Ublaži 
njihove duševne i tjelesne boli kako bi svoj križ nosili u vjeri, molimo te. 
 

3. Na Ovčari, Mitnici i mnogim drugim mjestima grada Vukovara stradavala 
su brojna junačka srca. Zahvaljujemo ti za milost kršćanskog svjedočenja 
Pastira i vjernika laika, znanih i neznanih. Učini da po njihovom primjeru 
u nama ne prevlada mržnja, već utjeha vjere i snaga tvoje ljubavi,  

         molimo te. 
 

4. Neka grad Vukovar postane grad s posebnim pijetetom kako bi sa 
zahvalnošću i poštovanjem cijenili žrtvom stečenu slobodu. Potakni nas da 
pružamo ruke na pomirenje, ištući od tebe mudrost za istinski mir,  
molimo te. 

 
5. Neka svaka obljetnica spomena na žrtvu Vukovara ujedinjuje naš hrvatski 

narod i sve njezine građane; kako bi nas napustimo osjećaj malodušnosti, 
optuživanja i osuđivanja. Neka evanđelje Tvoga Sina bude temelj našeg 
zajedništva kako bi poklad vjere u našem narodu sačuvali budućim 
generacijama, molimo te. 

 
6. Gospodine, sjeti se i u ovoj svetoj misnoj žrtvi svih naših umrlih, a 

posebno naših poginulih i nestalih hrvatskih branitelja. Budi dobri Otac 
svim našim pokojnicima i ponovno nas sjedini s njima u svom Kraljevstvu, 
molimo te. 

 
 



Gospodine sjeti i svih naših branitelja čije obitelji još nisu pronašle tijela 
svojih najdražih. Molimo te da svaka žrtva pronađe svoj smiraj u Tebi, a 

svima onima koji su na ovim prostorima nevino trpjeli i umirali od nasilja i 
terora, u ratnim operacijama, u logorima i zatvorima udijeli mučenički 

vijenac Tvoje slave. 
To te molimo po Kristu Gospodinu našemu. 

Amen. 


