
PROSINAC - subota, 2. 12. 2017. – dan molitve za sveta duhovan zvanja  

ČITANJA: Dn 7,15-27; Lk 21,34-36 

 

NAVJEŠTAJ SVETOG EVANĐELJA (Lk 21, 34-36) 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki 

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: 
»Pazite na se da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama 
te vas iznenada ne zatekne onaj Dan jer će kao zamka nadoći na sve žitelje po svoj 
zemlji. Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu 
što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega.« 
Riječ Gospodnja. 

 

 

PRIGODNA PROPOVIJED 
 

Svećenik – Božji prorok 
 
     Kako se približava kraj liturgijske godine, tako nas liturgijska čitanje podsjećaju i 
upozoravaju na neminovan svršetak našeg života ali i ovoga svijeta. Taj nas „dan“, 
upozorava nas Isus, ne smije zateći nespremne, a da se to ne bi dogodilo, moramo 
bdjeti i moliti bez prestanka. Današnji tekst iz evanđelja je pouka i opomena da uvijek 
budemo spremni na susret s Gospodinom, na koji ćemo biti odneseni na rukama 
smrti, kojoj čovjek ne zna dana ni časa pohoda. Zbog toga moramo odgovorno živjeti 
svaki dan svoga života provodeći u životu vrijednosti koje pred nas stavlja evanđelje.  
Uvijek je velika opasnost, da mi koji se ponosimo svojim kršćanskim imenom, 
zaboravimo da nije dovoljno da smo samo ponekad ushićeni i nošeni svojom vjerom, 
već da trebamo neprestano ustrajati na putu s Gospodinom. Nasljedovanje Isusa nije 
samo nedjeljni ili blagdanski posao, već 24-satna obaveza.  
Za vjernika je opasno da kada uđe u određenu životnu kolotečinu, u kojoj zbog brige 
za „kruh svagdašnji“ zaboravi kako propušta činiti ono najbitnije za svoj vlastiti susret 
s Kristom, a to su djela vjere koja će jedino vrijediti pred Gospodinom. Zaboravlja 
stvarati svoj „kruh nebeski“ koji će ga hraniti svu vječnost.   
Ljudi u svojoj životnoj kolotečini stvaraju određene obrasce života, ravnaju se jedni 
po drugima, prihvaćaju trenutnu modu i mjerila ponašanja. Prepuštaju se određenoj 
uhodanosti i ne opterećuju se previše time jesu li im djela ispravna ili ne, jesu li po 
Božjoj volji ili nisu. Ako i osjete u određenom trenutku da nije sve u redu, odgađaju 
promjenu, misleći: „imamo još vremena“.  
Velika je opasnost za nas vjernike da, poneseni željama da imamo, da što više 
naučimo, da sve više radimo, postajemo robovi i zarobljenici materijalnog, 
zarobljenici uživanja, da smatramo vrijednim samo ono što je opipljivo, a sve ostale 
vrijednosti, osobito duhovne, zanemarujemo. Zanemarujemo da imamo za cilj života 
vječnu domovinu. Zato čovjek i postaje prazan jer s vremenom shvati da sve 
ovozemaljsko nije smisao i cilj čovjekova života, već da je samo put i sredstvo za 
ostvarivanje vječnog života.  



Zato nam Isus poručuje: „Budni budite“. Budite svjesni važnosti sadašnjeg trenutka, 
iskoristite sada svoju šansu, jer sutra je već možda neće biti! Jer već sutra nas može 
zateći „onaj Dan“. 
Kako u taj „Dan“ ne bi propali, Isus nas opominje – budni budite, jer ne znate dana ni 
časa kad vam dolazim.  
Zato moramo uvijek mora živjeti srcem ispunjenim ljubavlju prema svima, i djelima 
koja su odraz vršenja Božjih zapovijedi. To je kršćanska budnost. To je život koji će 
po smrti zavrijediti uči u radost vječne radosti. 
 
     Draga braćo i sestre. Život je Božji dar, on je vječan i jednom ćemo ga morati 
vratiti Bogu. Kakav život ćemo Bogu vratiti? Prazan, besmislen, ili oplemenjen i 
obogaćen dobrotom i ljubavlju, to ovisi o nama. Na to razmišljanje nas poziva 
današnje Evanđelje. Jer mi smo pozvani da mislimo u svjetlu vječnosti, da uvijek 
imamo pred očima konačni cilj našeg života.  
Svjetlo vječnoga života ništa ne smije ugasiti u nama. Ne smijemo dopustiti da javno 
mijenje, ili modni trendovi vladaju nama, već samo misao da ćemo pred Bogom za 
svoj život polagati račun.  
Istinski vjernik kršćanin uvijek ima pred očima uvijek ono konačno, ono što Bog 
sprema. Njemu je stalo do onoga što ima trajnu vrijednost, a ne do onoga što je 
trenutni bljesak. Zato Isus pozivom na budnost želi upozoriti čovjeka da uvijek mora 
biti spreman na suočenje s Bogom, na prijelaz iz vremena u vječnost.  
Treba već sada živjeti za vječnost i za nju se spremati. Zato se valja posvetiti molitvi i 
bdijenju. Zašto molitvi? Zato što u molitvi čovjek spoznaje svoje duhovno i duševno 
stanje, spoznaje svoje grijehe, moli za oprost. Kroz molitvu se oprašta drugima, 
onako kako molimo u Oče našu. Treba oprostiti kako bi čovjek i sam primio od 
Gospodina oprost kada bude pred njim u „onaj Dan“.   
 
     Draga braćo i sestre, Isusov poziv na budnost i danas odzvanja u njegovoj Crkvi 
po ustima posvećenih službenika. Njima je Gospodina zapovjedio da budu 
navjestitelji njegove Riječi spasenja. Po tome navještaju, oni postaju proroci koji 
navještaju budućnost koju je Isus navijestio i ostvario svojim životom, mukom, smrću 
i uskrsnućem. To je budućnost blaženog života sa Bogom u nebeskoj Domovini u 
kojoj nam je Gospodin pripravio stanove svjetla i mira. Kako čovjek ne bi izgubio tu 
vječnu nagradu, ako bi mu srca otežala u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim 
brigama, Isus osobito preko svećenika poziva na budnost, poziva da neprestano 
budemo ljudi molitve koju pretvaramo u dobra djela prema svojim bližnjima. Bez toga 
poziva mnogi bi propali na sudu pred Gospodinom. Zato, ne samo da moramo slušati 
riječ Božju iz usta svećenika, jer to nije ljudska, već Božja riječ, da bi po njoj živjeli, mi 
moramo i neprestano moliti da takvih navjestitelja u Crkvi bude sve više, kako bi 
poziv na budnost, poziv na molitvu i obraćenje došao do svih ljudi i bio im na 
spasenje.  
Danas molimo Gospodina za nova duhovna zvanja. Molimo za nove glasnike 
njegove proročke riječi, kako bi svi postigli vječno spasenje po Kristu Gospodinu 
našem. Amen  
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MOLITVA VJERNIKA 

 

Boga, našeg Nebeskog Oca, zamolimo da bude milostiv prošnjama svoje zemaljske 
djece koja ga mole riječima:  

Gospodine, usliši nas! 

1. Za svetu Katoličku Crkvu da bude svim narodima navjestiteljica Božje Riječi. 
Molimo te  

2. Za sve posvećene službenike Crkve, da neumorno, riječju i djelom, budu živi 
navjestitelji Božje Riječi. Molimo te  

3. Za mlade vjernike naše župe i biskupije, da u Božjoj Riječi pronalaze smisao 
svoga životnog puta. Molimo te  

4. Za nova duhovna zvanja, za nove svećenike, redovnike i redovnice, da ih 
Gospodine podigneš iz naših obitelji kako bi bili glasnici tvoje spasonosne Riječi. 
Molimo te  

5. Za sve nas, da budemo vjerni slušatelji i vršitelji Božje Riječi. Molimo te  
6. Za sve pokojne koji su živjeli u skladu sa Božjom Riječi, da ih Gospodine 

nagradiš blaženstvom Nebeske Domovine. Molimo te  

 
Svemogući Bože, ti si nas po svojoj dobroti odredio za vječni život i pozvao da 
budemo dionici tvoga Kraljevstva. Ispuni nas vjerom da puni radosne nade čekamo 
slavni dolazak tvoga Sina Isusa Krista, koji s tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova. 
Amen. 
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MOLITVA ZA SVETA DUHOVNA ZVANJA 
 

Isuse, vječni svećeniče, nikada ne prestaj slati svojoj Crkvi nove svećenike i  
osobe za redovnički život, pastire po svome srcu.  
Potrebni su nam tvoji poslanici. Oni su oruđe tvoje milosti i ljubavi.  
Oni nas tješe u tvoje ime, hrane našu nadu, jačaju našu vjeru i ljubav.  
Oni su nam potrebni, Gospodine, jer mi trebamo tebe i tvoju ljubav.  
Ne ostavi nas same, Gospodine.  
Pošalji ribare ljudi koji će nas okupiti u mrežu tvoga milosrđa.  
S poniznošću i povjerenjem molimo te pošalji pastire po svom srcu.  
Žetva je velika. Radnika je malo. Gospodine, pošalji radnike u žetvu svoju.  
To molimo Tebe koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. amen  
 

 

Na te nakane molimo: Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu  
(po vlastitom izboru, mogu se moliti i neke druge molitve, prigodne litanije ili zapjevati 
koja prigodna pjesma)  

 


