
Euharistijsko klanjanje za osobe posvećenog života 
 

Svet, svet, svet…. ili neka druga prigodna pjesma za izlaganje 
Presvetog Oltarskog Sakramenta 
 
Uvodna molitva 
Klečimo pred tobom Gospodine i upiremo svoj pogled u tebe, koji si među 
nama prisutan tijelom i dušom, boštvom i čovještvom u ovome komadiću 
bijeloga kruha. Klanjamo ti se, blagoslivljamo te i zahvaljujemo ti. 
Klečimo, Gospodine, pred tvojim sakramentom koji nas združuje s tobom, 
Sinom čovječjim. Blagujemo li ovaj kruh, ostajemo u tebi i ti u nama. 
Blagujemo li tebe, preobražuješ nas u sebe, u ljude vjere, nade i ljubavi.  
Gospodine, prikazujemo ti nakanu ovog našeg klanjanja. Prikazujemo ti ovo 
naše poklonstvo za sve osobe koje su svoj život posvetile tebi i ljudima po 
zavjetima siromaštva, poslušnosti i čistoće. Molimo te za sve redovnike i 
redovnice, koji su nam već sada znak onog vječnog blaženstva svetih u Nebu. 
Molimo te da njihov život bude put svjetla kojim će mnogi ljudi doći k tebi i 
vječno te slaviti zbog tvoje ljubavi i dobrote koju nam neprestano daruješ. 
Podari nam Gospodine milost da možemo zajedno sa njima biti znak tvoje 
prisutnosti među ljudima. To molimo tebe, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. 
amen   

 
Pjesma: „Pusti mreže te“ 
 
Navještaj svetog Evanđelja - Lk 9, 57-62 
Dok su išli putom, reče mu netko: "Za tobom ću kamo god ti pošao." Reče mu 
Isus: "Lisice imaju jazbine, ptice nebeske gnijezda, a Sin Čovječji nema gdje bi 
glavu naslonio." Drugomu nekom reče: "Pođi za mnom!" A on će mu: "Dopusti 
mi da prije odem i pokopam oca." Reče mu: "Pusti neka mrtvi pokapaju svoje 
mrtve, a ti idi i navješćuj kraljevstvo Božje." I neki drugi reče: "Za tobom ću, 
Gospodine, ali dopusti mi da se prije oprostim sa svojim ukućanima." Reče mu 
Isus: "Nitko tko stavi ruku na plug pa se obazire natrag, nije prikladan za 
kraljevstvo Božje." 

 
Meditacija (čita mladić ili djevojka) 
Isuse, za tobom ću, samo…..sada mi se još ne da! Želim još živjeti onako kako 
se meni čini da mogu, želim još biti slobodan. Bojim se, Gospodine, jer ako 
krenem za tobom onda ću morati sve ostaviti. Bojim se, da će se toliko toga u 
mojem životu promijeniti, a ja nisam spreman na sve to. Bojim se da ćeš od 
mene toliko toga tražiti, a ja još to sve ne mogu. Imam još puno poslova, 
brojnih planova, moram još biti među ljudima, moram se ponašati normalno, 
po normama današnjeg svijeta i zato još ne mogu, Gospodine za tobom. Bojim 
se, Gospodine, ljudi. Ako krenem za tobom, reći će da nisam kao oni, da ne 
živim „normalnim“ životom.  



Isuse, za tobom ću, ali pričekaj malo, pričekaj da ispunim svoje planove i želje, 
da se riješim škole ili svoga radnog mjesta, pričekaj da se moje prilike 
promijene, jer ovako još ne mogu…..Isuse, za tobom ću, ali nemoj od mene 
tražiti ono što ja ne mogu, ne zahtijevaj ono što ti ja ne mogu dati.  
Isuse, Gospodine! Hoću li ja za tobom ili za sobom? Tražim li ja sebe ili tebe? 
Ti si Gospodine, Put, a ja uvijek tražim neke stranputice. Ti si, Gospodine, 
Istina, a ja tumaram u lažima i uvjeravam sebe da sam u pravu. Ti si, 
Gospodine, Život, a ja mislim da ću promašiti život i da ću ga izgubiti ako 
krenem za tobom! Toliko zabluda oko mene i u meni! Pomozi mi! Stavio sam 
svoju ruku na plug i često se okrećem natrag, a ti mi govoriš da nije dobro 
okretati se natrag. Pomozi mi to shvatiti! Pomozi mi prihvatiti tvoj izazov, tvoj 
poziv da budem tvoj učenik. Uvijek je bilo ljudi koji su bili hrabri. Oni su krenuli 
za tobom. Neodoljivost i snaga tvoga poziva privukla ih je zauvijek k tebi. 
Ostavili su sve, jer si im ti bio glavni cilj. Nauči me, Isuse, ostaviti sve što ne 
služi tvojim ciljevima. Isuse, za tobom ću….daj da to učinim u jednostavnosti i 
potpunom predanju tebi, bez mrmljanja i prigovaranja. Za tobom ću Isuse, jer 
mi bez tebe nema života. Hvala ti što me još uvijek zoveš, što me još uvijek 
čekaš! 
 

Pjesma: „Ne boj se“ 
 
Razmatranje  
Isus nam govori: “Tko mene slijedi, sigurno neće ići po tami, nego će imati 
svjetlo koje vodi u život“ (usp. Iv 8, 12). Isus nas poziva da ga slijedimo. 
Slijedimo ga tako da ga nasljedujemo. „Slijediti“ se često upotrebljava u 
vojničkom svijetu: vojnik slijedi svog vojskovođu na dugim marševima, kad se 
prolazi kroz nepoznate krajeve, možda noću, osobito kad se ide u bitku. Vojnik 
svuda slijedi svog vojskovođu. Kršćanin je također Kristov vojnik koji slijedi 
svoga vojskovođu, Isusa, u svemu. 
Biti Isusov vojnik – postaje poziv svakome od nas. Poziv je to na život koji nije 
bez rizika i opasnosti. To je poziv na borbu protiv zla u svijetu, poziv da svojim 
životom osvojimo Nebo, poziv na osvajanje novih duša za Boga. Slijediti Krista 
nije poziv na gospodarenje već na poslušnost; uvijek izvršavati Božje naloge. 
Slijediti Krista je poziv na poniznost, jer slabi smo i uvijek potrebni Božjega 
svjetla, savjeta i vodstva. Slijediti Krista je poziv na služenje u siromaštvu. 
Svatko od nas treba biti sluga Gospodnji, poput Marije koja je sebe prozvala 
„službenicom Božjom“. 
Sluga nije vlasnik ničega, nego samo upravitelj dobara svoga gospodara. Ni 
mi nismo gospodari gotovo ničega, jer smo sve dobili: i život i zdravlje i zvanje 
i pamet. U svemu trebamo služiti Gospodinu u siromaštvu svoga srca puneći 
ga jedino Bogom.  Svaki poziv u sveta duhovna zvanja, u kojima slijedimo 
Krista, je također dar koji se prihvaća u slobodi srca, ali je on i Božji izbor za 
nas. Stoga nitko nije gospodar svoga zvanja, nego sluga.  
Isuse, ti sam si rekao da tvoje poslanje nije da budeš služen, već da služiš. 
Shvaćao si sebe  kao slugu. Kažeš nam da si među nama kao onaj koji služi. 
Slijediti tebe, Isuse, znači ići putem svetosti. Na tome putu nas predvode 



osobe u svetim duhovnim zvanjima. Osobito redovnici i redovnice po svojim 
zavjetima čistoće, poslušnosti i siromaštvu. Molimo te, Gospodine, da te oni 
slijede u tvojem nauku, da pamte tvoje riječi, razmišljaju o njihovom značenju i 
ostvaruju je u svojem životu. Molimo da sve osobe u svetim duhovnim 
zvanjima budu tvoji učenici, koji će ljudima pokazivati Tebe i voditi sve ljude k 
Tebi. Daj da shvate da nisu oni ti, koji privlače ljude, nego ti Isuse preko njih. 
Posebno te molimo, Gospodine, za sve mladiće i djevojke koji osjećaju da ih 
zoveš u sveta duhovna zvanja. Odagnaj od njih strah, a podari im hrabrosti, 
velikodušnosti i upornosti da ostvare svoje zvanje. Podari im radost, podaj 
sreću što su uvjereni da ih ti Gospodine pozivaš u duhovna zvanja i neka se 
odazovu; ne sutra, ne drugi tjedan, mjesec ili druge godine, već danas, već 
sada neka krenu za tobom Isuse. 
 

Pjesma: „Krist na žalu“ 
 
Molitva vjernika 
Pred Gospodina, prisutna u Presvetom Oltarskom Sakramentu, iznesimo svoje 
prošnje. 
 

1. Kriste, Dobri Pastiru, svojoj si Crkvi ostavio okrjepu i snagu u tajni 
Euharistije. Daj da nas ovo euharistijsko klanjanje skupi u jedno, te 
budemo svijetu živi znak tvoje prisutnosti i ljubavi. Molimo te  

2. Isuse, Dobri Pastiru, svoju riječ povjerio si apostolima da je naviještaju 
do nakraj svijeta. Udijeli apostolima današnjice – svetom ocu Franji, 
biskupima, svećenicima, redovnicima i redovnicama, te svima koji 
navještaju tvoje sveto ime – obilje Duha Svetoga, da ojačani njime 
uvijek budu spremni oduševljeno naviještati tvoju riječ. Molimo te 

3. Isuse, Dobri Pastiru, darujemo ti sve tebi posvećene osobe. Daj da u 
svijetu gladnom istinskih vrednota i djelotvorne ljubavi; redovnici i 
redovnice budu svjetlo svijeta i znak tvoje moćne sveprisutnosti. Molimo 
te    

4. Isuse, pozovi mlade koji će naviještati tvoju riječ, dijeliti sakramenta i 
svojim životom svjedočiti evanđeoske vrijednosti. Potakni ih da budu 
spremni poći po cijelom svijetu naviještati Radosnu vijest spasenja 
onima koji te još nisu upoznali. Molimo te  

5. Imati prijatelja, znači imati dva života, dvije duše. Isus je pravi prijatelj 
svakog čovjeka, ali ga mnogi mladi još nisu susreli. Oče nebeski, 
pomozi im upoznati tvoga Sina, kako bi po njemu, vječnom prijatelju, 
imali dva života: zemaljski i nebeski. Molimo te  

6. Isuse, Dobri Pastiru, u svoju vječnu radost uvedi sve pokojne koji su 
svojim životom na zemlji činili dobro šireći tako tvoje kraljevstvo. Molimo 
te  

 
Gospodine, snagom svoje Presvete Krvi, molimo te, pošalji svojoj Crkvi novih 
svećenika, redovnika i redovnica, da današnjem svijetu riječju i životom 
navijeste Tebe, spasitelja čovjeka, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. amen    



 

Na tu nakanu molimo molitvu Gospodnju: Oče naš. 
 
Divnoj dakle…Blagoslov sa Presvetim Oltarskim 
Sakramentom…Pohvale Božjem Imenu 
 
Pjesma: „Zahvali“ (ili po vlastitom izboru) 
 


