
Euharistijsko klanjanje za duhovna zvanja 

Svet, svet, svet…. ili neka druga prigodna pjesma za izlaganje 
Presvetog Oltarskog Sakramenta 
 
Uvodno razmatranje 
Gospodine, večeras se u zahvalnosti i molitvi želimo staviti do tvojih nogu, 
kako bi slušajući tvoju riječ, srcem je prihvatili i životom je potvrđivali. Večeras 
smo mi, tvoji učenici današnjice, oni po kojima ti hoćeš biti prisutan u ovome 
svijetu. Zato nam upućuješ riječ i  daješ nam svoju vidljivu prisutnost. 
Iako si vidljiv našim očima u ovom siromašnom komadiću kruha, ti želiš biti 
vidljiv po našim rukama i čujan po našim riječima. Ti želiš biti vidljivo prisutan 
po našim djelima, jer si nas pozvao da te nasljedujemo. Pozvao si nas da 
budemo tvoji svjedoci.  
A tko je tvoj svjedok? Onaj koji u svojim mislima, riječima i djelima vrši tvoju 
zapovijed ljubavi. Onaj tko prihvaća svakog čovjeka tvojim srcem u kojemu 
nema podjela ili odbacivanja i neprihvaćanja. Onaj koji poput tebe prolazi 
svijetom čineći dobro.  
Večeras te molimo da nas ojačaš svojim Duhom da budemo, ne samo 
slušatelji, već i vršitelji tvoje riječi. Osobito večeras molimo da to krasi živote 
osoba u svetim duhovnim zvanjima. Molimo te da biskupi, svećenici, đakoni, 
redovnici i redovnice, svima budu uzori po primjeru svoga života, koji svjedoči 
jedino tebe Gospodine, koji si svima nama jedini put kojim moramo ići, jedina 
istina u koju moramo vjerovati i pravi život kojemu moramo težiti.  
Za tu milost, večeras te molimo Gospodine, koji živiš i kraljuješ…. 
 

Pjesma po vlastitom uzboru 
   
Navještaj Evanđelja - Matej 22, 24-40 
U ono vrijeme, jedan od zakonoznanaca, da iskuša Isusa, upita ga: »Učitelju, 
koja ja zapovijed najveća u Zakonu?« A on mu reče: »Ljubi Gospodina 
svojega Boga svim svojim srcem, svom svojom dušom, i svom svojom misli. 
To je najveća i prva zapovijed. Druga je ovoj jednaka: Ljubi svojega bližnjega 
kao samoga sebe. O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci.« 
  

Kratka tišina za osobnu molitvu 
 
Razmatranje 
Gospodine, i nas, kao i svoje apostole šalješ u svijet da svjedoče tebe svojim 
riječima i djelima svoga života. A u čemu je bit našega nasljedovanja? Što mi 
trebamo činiti, kako bi nas ovaj svijet prepoznao kao tvoje svjedoke?  Odgovor 
leži u odgovoru koji si u današnjem evanđeoskom tekstu dao jednom 
zakonoznancu: „Ljubi Gospodina svojega Boga svim svojim srcem, svom 
svojom dušom, i svom svojom misli. To je najveća i prva zapovijed. Druga je 
ovoj jednaka: Ljubi svojega bližnjega kao samoga sebe.“ 
Znači da je vršenje zapovijedi ljubavi bit našeg sljedbeništva Isusa Krista. Ali 
ta ljubav nije neka zaljubljenost. To nisu neki površni osjećaji. To je ljubav koja 
treba potpuno zahvatiti naša srca, naše misli i našu pamet kao i naša djela. To 
je ljubav koja treba postati motor sveg našeg djelovanja.   



To je ona ljubav kojom smo i mi sami ljubljeni od Boga i po kojoj smo na križu 
otkupljeni od vječne smrti. Život po toj zapovijedi ljubavi je naše kršćansko 
poslanje.  
Ljubav je naše poslanje i mi je očitujemo, ne samo onda kada ljubimo one koje 
nam nije problem ljubiti, nego kada ljubimo i one koji nas redovito ljute. Kada 
ljubimo one koji su okrutni i nepravedni prema nama. Kada ljubimo one koji 
nas podcjenjuju i koji nas drže zaostalima, primitivnima i glupima zbog naše 
vjere i vjerskih uvjerenja. 
Mi smo otkupljeni ljubavlju i nas će kao Kristove učenike svijet prepoznati 
najviše po ljubavi za druge. Po ljubavi za one blizu nas i za one daleko od nas. 
Za one poput nas i za one potpuno različite od nas. Za one koji su nam dragi i 
za one koje ne možemo smisliti. Za one koji su fini prema nama i za one koji 
su nas jako povrijedili.   
Ali često, tako ljubiti, nije lako u životu Gospodine. Često je lako ljubiti tebe, ali 
teško ljude oko sebe. Zato smo potrebni Tebe, tvojih riječi i tvoje blizine, da na 
putu k tebi, naše svjedočenje tebe bude istinsko življenje tvoje zapovijedi 
ljubavi. Učini Gospodine naša srca poslušnima tvojoj riječi, da postanu plodna 
njiva na kojoj će ta riječ donijeti mnogo ploda, mnoga djela ljubavi, koja ćemo 
jednom donijeti pred tebe i koja će nam osigurati blaženstvo vječnoga života. 
Neka nas ovo klanjanje, njegova milost susreta sa tobom, učini na tvoju sliku, 
sliku Boga koji je sama ljubav i milosrđe. To molimo tebe…. 
 

Pjesma po vlastitom izboru 
 
Molitva vjernika 
Tebe Gospodine molimo i tvojem se milosrđu utječemo u svojim potrebama u 
kojima molimo: 

1. Da Crkva jednako prihvaća sve ljude, bez obzira na njihove različitosti. 
Molimo te  

2. Da svi kršćani budu svojim djelima svjedoci Božje ljubavi, koja je ista 
prema svima. Molimo te 

3. Da se naša srca ugledaju jedino u Presveto Srce Isusovo. Molimo te  
4. Da svim potrebnima Gospodine pošalješ glasnike svoje blizine i ljubavi. 

Molimo te 
5. Da naša župna zajednica bude zajednica braće i sestra, koja složno 

potpomažući jedni druge molitvom i dobrim djelima, ide prema tebi u 
vječnosti. Molimo te 

6. Da ti, Gospodine, svojom ljubavlju izliječiš sva ranjena i slomljena srca 
svojih vjernika. Molimo te 

7. Da probudiš ljubav mladića i djevojaka prema svetim duhovnim 
zvanjima, da mnogi krenu putem svećeničkog ili redovničkog života. 
molimo te  

8. Da iz naše župe pozoveš mlade duše u svećeništvo ili redovništvo. 
Molimo te  

9. Da svi oni koji su te za života na zemlji ljubili, po smrti uđu u vječno 
zajedništvo ljubavi Presvetoga Trojstva. Molimo te 

 
Na nakanu ovih izrečenih nakana, pomolimo se onako kako nas je 
Gospodin naučio: Oče naš… 
 
 
 
 



 

Molitva za duhovna zvanja 
Gospodine Isuse Kriste, Ti si Put, Istina i Život, pozovi u svoju službu mladiće i 
djevojke koji te traže. 
Objavi im svoju volju i podaj hrabrosti da se odazovu Tvome pozivu. 
Pošalji, Gospodine, svojoj Crkvi novih radnika koji će svojom vjernošću, 
molitvom, svetošću i jakošću obnoviti lice zemlje. 
Utvrdi u vjeri, nadi i ljubavi sve one koji se već odazvaše Tvome pozivu. 
A sve nas neka prosvjetljuje, jača i upravlja Tvoj Duh, 
da budemo sol zemlje, svjetlo svijeta i tvoja vidljiva ljubav prema svakom 
čovjeku.To molimo tebe koji… Amen 

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


