
 

Euharistijsko klanjanje za duhovna zvanja 

Svet, svet, svet…. ili neka druga prigodna pjesma za izlaganje 
Presvetog Oltarskog Sakramenta 
 
Uvodno razmišljanje 
Gospodine, večeras smo zastali pred tobom u ovome klanjanju, kako bi izrekli svoju 
zahvalnost za tvoju vidljivu prisutnost među nama po kojoj si uistinu Emanuel - s 
nama Bog. Molimo te, otvori nam oči vjere da te vidimo onako kako su te vidjeli 
apostoli, kao osobu punu ljubavi i sućuti prema svakome čovjeku. Otvori nam srca da 
te u njih prihvatimo, kako bi sa takvim srcem mogli pristupati svakome čovjeku. Učini 
srca naša po srcu svome, Gospodine Isuse. Ali večera te molimo i za one kojima si, 
poput sv. Petru rekao: „Idi za mnom“. Molimo te danas za osobe koje žive sveta 
duhovna zvanja, osobito te molimo za svećenike, da svojim životima svjedoče jedino 
tvoju blizinu svakome čovjeku.  
Milostiv budi Gospodine na naše molitve i milostivo ih usliši. To molimo tebe koji 
živiš…. 
 

Pjesma po izboru 
 
Navještaj svetog Evanđelja - Iv 21, 20-25 
U ono vrijeme: Petar se okrene i opazi da ga slijedi onaj učenik kojega je Isus ljubio i 
koji se za večere bijaše privio Isusu uz prsa i upitao ga: »Gospodine, tko će te to 
izdati?« Vidjevši ga, Petar kaže Isusu: »Gospodine, a što s ovim?« Odgovori mu 
Isus: »Ako hoću da on ostane dok ne dođem, što je tebi do toga? Ti idi za mnom!« 
Stoga se pronese među braćom glas da onaj učenik neće umrijeti. No Isus nije 
rekao: »Neće umrijeti«, nego: »Ako hoću da on ostane dok ne dođem, što je tebi do 
toga?« 
Taj učenik za ovo svjedoči i ovo napisa. I znamo da je istinito svjedočanstvo njegovo. 
A ima još mnogo toga što učini Isus i kad bi se sve redom popisalo, sav svijet, mislim, 
ne bi obuhvatio knjiga koje bi se napisale. 
Riječ Gospodnja. 
 

Razmatranje 
Zanimljivo je pitanje koje u današnjem Evanđelju Petar upućuje Isusu. Gledajući 
učenika kojeg je Isus posebno volio, pita Isusa što će biti sa njim nakon što Isus 
uziđe k Ocu i više ne bude sa njima. Naime, u prethodnom evanđeoskom odlomku, 
Isus Petru pretkazuje mučeništvo, a prije toga mu daje veliku odgovornost da vodi 
njegovo stado – Crkvu. Petar zna što ga očekuje, ali on u svojoj ljudskoj znatiželji želi 
znati što očekuje i druge apostole, osobito ljubljenog učenika.  Ali Isus mu ne daje 
odgovor koji bi pretkazao njegovu budućnost i tako udovoljio njegovu pitanju, već ga 
opominje da vodi računa o tome da on sam ide za njim, da ga nasljeduje svojim 
životom i da tako bude drugima primjer i put kako za Isusom. Isusu je tako uvijek 
važnije da  kritički preispitujemo svoje nasljedovanje Krista od toga da to isto činimo 
bližnjima oko sebe.  
Ali nešto je jako zanimljivo u ovom evanđeoskom tekstu. Ljubljeni učenik nema ime! 
Tako taj učenik postaje slika svakoga od nas. Svatko može umjesto „ljubljeni učenik“ 
staviti svoje ime i shvatiti kako je svatko od nas od Boga ljubljen. Kako je svatko od 
nas Bogu na srcu kao njegovo ljubljeno dijete.  
Današnje Evanđelje kaže za njega da je on svjedok Isusa – da svjedoči za njega i da 
je to svoje svjedočanstvo zapisao. Taj zapis je ovo Evanđelje, a ljubljeni učenik je 
sam sv. Ivan.  



On svjedoči za Isusa. Ako smo mi ljubljeni Isusovi učenici današnjice, da li bi se to 
isto moglo reći i za mene, za svakoga od nas? Isusov učenik je onaj koji nasljeduje 
Isusa, koji poput njega prolazi ovim svijetom čineći dobro i tako ga svjedoči 
primjerom svoga života. Može li to ovaj svijet reći za nas?  
Svaki pravi Isusov ljubljeni učenik je svjedok. To je svaki čovjek koji svjedoči da je od 
Boga ljubljen i koji u to iskustvo želi  dovesti svakog čovjeka. Koji je i sam vidljiva 
Božja ljubav koja privlači i druge vodi i oduševljava ih da ga slijede. Takvi učenici su 
vjerodostojni svjedoci Krista i njegove ljubavi prema svakome čovjeku. Današnji svijet 
se je umorio slušati one koji samo govore, a ne čine ništa, i daje se voditi onima koji 
svojim djelima svjedoče svoje riječi. Takvo smo svjedočenje vjere pozvan dati ovome 
svijetu. Na to smo svi pozvani – biti svjedoci Krista i svojim djelima svjedočiti da smo 
njegovi ljubljeni učenici.  
Da, svi trebamo biti svjedoci Isusa Krista, ali i sami trebamo svjedoke koji će nas 
poticati i utvrđivati u tome svjedočenju.  
Ali, ne smijemo zaboraviti da Kristove svjedoke imamo uvijek pred sobom u osobama 
biskupa, svećenika, redovnika i redovnica. Oni su Kristovi svjedoci, koji su se i sami 
najprije osvjedočili kako nema ništa ljepšega na ovome svijetu, od toga da budemo 
ljubljena Božja djeca. Oni su toga svjedoci, a time i poziv svakom čovjeku da se i 
sam u to osvjedoči.  
Svakoj osobi koja živi svoj duhovni poziv, upućena je Isusova riječ iz današnjeg 
Evanđelja: „Idi za mnom“. Trebamo zato molitvom, ali i svojim djelima podržavati te 
Kristove izabranike, da uvijek budu istinski svjedoci onoga koji ih je pozvao. Moliti da 
budu svjedoci koji će svojim životom svima nama biti uzori i voditi nas k Bogu i 
njegovoj ljubavi da i sami budemo Kristovi svjedoci u svojim obiteljima, radnim 
mjestima i svagdje gdje boravimo.  
 „Idi za mnom“ to je tvoj poziv Isuse svakom od nas, to je poziv na svjedočenje, a 
takvo svjedočenje neće ostati bez ploda ovdje na zemlji, a donijeti će nam i plod 
vječnog blaženstva u nebu.   
 

Pjesma po izboru 

Molitva vjernika                                                                                                     
Bogu koji nas poziva da primjerom svoga životom svjedočimo njegovu ljubav i 
milosrđe, uputimo svoje molitve.   

1. Za Crkvu, da bude predvodnica u svjedočenju Božje ljubavi prema svakom 
čovjeku. Molimo te 

2. Za papu Franju, da u zdravlju i snazi Duha Svetoga postojano ide za Isusom 
Kristom,  Učiteljem i Spasiteljem svakog čovjeka. Molimo te 

3. Za biskupa našeg Josipa, da svojim životom daje primjer pastirske ljubavi 
prema stadu koje mu je povjereno. Molimo te  

4. Za svećenike, đakone, redovnike i redovnice, da radosno svjedoče da su 
ljubljeni učenici Isusa Krista. Molimo te  

5. Za mlade, da ih Gospodine ohrabriš i potakneš da krenu za tobom, 
nasljedujući te po svetim duhovnim zvanjima. Molimo te  

6. Za sve nas, da svoju vjeru svjedočimo svojim djelima. Molimo te 
7. Za kršćanske roditelje, da po otvorenosti životu i po ljubavi prema svojoj djeci 

svjedoče Božju ljubav koja je darovana svakom čovjeku. Molimo te  

Molitva za duhovna zvanja  
Učitelju dobri, Isuse Kriste,   
toliko mladih i danas te traži pitajući:“Što mi je činiti da baštinim život vječni?“.  
Dotakni njihova srca, zamiluj ih svojim pogledom,  
uputi im svoju riječ, pokaži im put.  
Daj im hrabrosti da ostave sve kako bi pošli za tobom. 
Neka se ne boje svoj život potpuno predati tebi.  



Nošeni snagom tvoga Duha i tvoje riječi,  
i poučeni svjedočanstvima tolikih svetih,  
neka se odvaže poći među siromahe našega društva i vremena. 
  
Nama koji već pođosmo za tobom, obnovi snage i iscijeli rane.  
Daj nam, unatoč svim nevoljama, u srcu nositi radost i vedrinu.  
Ne dopusti da klonimo na putu,  
nego nam pomozi da svojim životom 
neumorno pružamo svjedočanstvo tvoje ljubavi i nježnosti.  
Na putu posvećenje i služenja,  
neka nas sve prati i zagovara tvoja Majka – ponizna službenica Gospodnja. Amen  
 
Na te nakane molimo: Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu  
 

Divnoj dakle… blagoslov sa Presvetim… pohvale Božjem 
imenu…pjesma po vlastitom izboru  

 

 

 

 


