
1 
 

 

 

 

 

 

Posrednička molitva uslijed širenja COVID-19 

 
O Bože naš Iscjelitelju, pokaži svoje suosjećanje za cijelu ljudsku obitelj koja je u 
nemiru i opterećena bolešću i strahom. Čuj naš vapaj, o Bože,  
 
 Saslušaj našu molitvu. 
 
Dođi nam u pomoć dok se koronavirus globalno širi, ozdravi one koji su bolesni, 
podrži i zaštiti njihove obitelji i prijatelje od zaraze. Čuj naš vapaj, o Bože, 
 
 Saslušaj našu molitvu. 
 
Podaj nam tvoga duha ljubavi i osobne odgovornosti kako bi mogli zajednički 
djelovati i iskorijeniti koronavirus. Čuj naš vapaj, o Bože, 
 
 Saslušaj našu molitvu. 
 
Učini nas budnima, pažljivima i proaktivnima u iskorjenjivanju svih 
bolesti, malarije, denga groznice, HIV-a i AIDS-a i drugih [mogu se imenovati 
naglas ili u sebi] ... koje uzrokuju patnju i često dovode do smrti mnogih ljudi. 
Čuj naš vapaj, o Bože, 
  
 Saslušaj našu molitvu. 
 
Izliječi naše samoljublje i ravnodušnost uslijed kojih smo brižni samo kada nam 
prijeti virus, otvori puteve koji nadilaze našu bojažljivost i strah zbog kojih olako 
zanemarujemo naše bližnje. Čuj naš vapaj, o Bože, 
 
 Saslušaj našu molitvu. 
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Ojačaj i ohrabri one koji rade u javnom zdravstvu i medicinskoj struci: 
njegovatelje, medicinske sestre, tehničare, liječnike, sve koji se skrbe o 
bolesnima i njihovim obiteljima. Čuj naš vapaj, o Bože, 
 
 Saslušaj našu molitvu. 
 
Nadahni, podaj uvid i nadu svim istraživačima koji su usredotočeni na razvoj 
cjepiva. Čuj naš vapaj, o Bože, 
 
 Saslušaj našu molitvu. 
 
Podrži sve radnike i vlasnike tvrtki koji trpe gubitak sredstava za život 
uslijed mjera zatvaranja, karantena, zatvaranja granica i drugih ograničenja ... 
štiti i čuvaj sve one koji moraju putovati. Čuj naš vapaj, o Bože, 
 
 Saslušaj našu molitvu. 
 
Vodi političarke i političare nacija da govore istinu, spriječe širenje 
dezinformacija i djeluju pravedno kako bi cijelo čovječanstvo moglo biti 
ozdravljeno. Čuj naš vapaj, o Bože, 
 
 Saslušaj našu molitvu. 
 
Izliječi naš svijet, izliječi naša tijela, ojačaj naša srca i naš um i 
usred nemira daj nam nadu i mir. Čuj naš vapaj, o Bože,  
  
 Saslušaj našu molitvu. 
 
Drži u svom nježnom zagrljaju sve koji su umrli i koji će umrijeti na današnji 
dan. Utješi njihove najmilije u njihovom očaju. Čuj naš vapaj, o Bože, 
 
 Saslušaj našu molitvu. 
 
Sjeti se u Tvojoj ljubavi Tvoje obitelji, cijelog čovječanstva i svog Tvog stvorenja. 
 
Amen! 
 
 

 


