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ČITANJA:  Dj 4,13-21; Ps 118,1.14-21; Mk 16,9-15 
 
 

NAVJEŠTAJ SVETOG EVANĐELJA (Mk 16, 9-15) 
 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku 

Isus, uskrsnuvši rano prvog dana u tjednu, ukaza se najprije Mariji Magdaleni iz koje 
bijaše istjerao sedam zloduha. Ona ode i dojavi njegovima, tužnima i zaplakanima. 
Kad su oni čuli da je živ i da ga je ona vidjela, ne povjerovaše. 
Nakon toga ukaza se u drugome obličju dvojici od njih na putu dok su išli u selo. I oni 
odu i dojave drugima. Ni njima ne povjerovaše. 
Napokon se ukaza jedanaestorici dok bijahu za stolom. Prekori njihovu nevjeru i 
okorjelost srca što ne povjerovaše onima koji ga vidješe uskrsla od mrtvih. I reče im: 
»Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju.« 
Riječ Gospodnja. 
 

 

PRIGODNA PROPOVIJED 

Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje! 

     Draga braćo i sestre u Kristu! 
Današnje nam evanđelje ponovno donosi kratki izvještaj o Isusovom uskrsnuću i 
njegovom ukazanju Mariji Magdaleni i učenicima koji su putovali u Emaus. Evanđelje 
nam prikazuje učenike koje prati nevjera u pogledu Isusova uskrsnuća, jer nisu 
vjerovali svjedočanstvu žena, sve dok im se sam Uskrsli nije ukazao i raspršio sve 
njihove sumnje. Svojim ukazanjem, Isus im jača vjeru da je On uistinu pobjednik nad 
grijehom i smrću, kako bi ta istina zahvatila njihova srca i pameti, kako bi i oni sami, 
osvjedočeni, mogli drugima svjedočiti o Isusovu uskrsnuću. Kako bi mogli 
evangelizacijom tu vjeru unositi u srca ljudi širom svijeta, kako bi se ona mogla 
prenositi s naraštaja na naraštaja do kraja svijeta i vremena.  
     Vjera u Isusovo uskrsnuće, tako je preko dugi niz generacija, od apostola, došla i 
do nas danas. Vjerovati u uskrsnuće, vjerovati u uskrslog Krista, ne znači samo 
misliti i vjerovati u neku povijesnu osobu koja je davno živjela u Palestini, već 
vjerovati u Isusa znači vjerovati da je on i danas živ i prisutan ovdje i sada. Slaviti 
Isusovo uskrsnuće ne znači samo sjećati se događaja iz prošlosti, već vjerovati da je 
Isus po tome događaju, koji je srušio sve barijere prostora i vremena, među nama, da 
ga možemo danas susresti. Slaviti uskrsnuće ne znači slaviti prošlost, već sadašnjost 
u kojoj je Uskrsli sa nama. Kada slavimo Uskrs, slavimo trajnu Isusovu prisutnost 
među nama.  
     Ponekad i nas, poput Isusovih učenika, obuzimaju sumnje u Isusovu stvarnu 
prisutnost. Ponekad i mi ne vjerujemo osvjedočenima u tu istinu, jer se nismo i sami 
osvjedočili da je Gospodin uistinu ovdje među nama. I nama je potrebno ojačati vjeru 
da je Uskrsli među nama, vidljiv pod prilikama kruha i vina, koji nam upućuje svoju 



poruku: „Ne bojte se! Ja sam sa vama!“. Svako slavljenje Uskrsa treba u nama 
obnoviti i ojačati tu vjeru kako bi i sami, osvjedočeni, mogli biti evangelizatori - 
navjestitelji vjere ljudima oko sebe i  novim generacijama koje dolaze, jer Isusov 
poziv učenicima da pođu po svem svijetu propovijedati Evanđelje, upućen je svima 
nama, koji smo njegovi učenici današnjice.  
Naše poslanje da naviještamo Evanđelje nije poslanje u daleke krajeve svijeta, već 
smo poslani naviještati tamo gdje živimo i radimo.  
A kako bi trebao izgledati naš navještaj Evanđelja? Trebamo li izaći na ulice i 
propovijedati? Trebamo li obilaziti od kuće do kuće i ljude upoznavati sa osobom 
Isusa Krista? Što mi trebamo činiti kako bi izvršili Isusov nalog? 
U prvome redu, da bi mogli naviještati Evanđelje, mi sami moramo biti zahvaćeni 
Božjom Riječi. Moramo postati „novi stvor“ koji vjerujemo da samo u osobi Isusa 
Krista nalazimo smisao svoga postojanja, da u osobi Isusa Krista, koji je po 
uskrsnuću prisutan među nama, susrećemo Boga koji donosi jedini ispravni život koji 
u konačnici daje i onaj neprolazni, vječni život.  Moramo u svoje misli, riječi i djela 
preuzeti Isusov mentalitet.  
Pravi navještaj Evanđelja je život po vjeri koji svjedoči da je po Isusovom uskrsnuću 
nastupilo novo vrijeme u kojemu Uskrsli želi po svakom svojem učeniku biti prisutan 
u ovome svijetu kako bi se mogao susresti sa svakim čovjekom da bi ga mogao 
pozvati na put spasenja. Naš naviještaj evanđelja je naš život u kojemu svjedočimo 
svojim riječima i djelima da je naš Bog sama; ljubav, dobrota i milosrđe. Naša 
najjasnija propovijed treba biti svjedočanstvo našega života koje govori da smo 
stvoreni na sliku Boga i da smo mi pozvani biti njegova najjasnija slika u ovome 
svijetu. Naše propovijedanje moraju biti naša djela koja nastavljaju činiti ono što je 
Isus činio za svoga zemaljskog života. To smo pozvani činiti kao njegovi poslanici u 
svijetu, svi, bez izlike, bilo da smo mladi ili stari, siromašni ili bogati, zdravi ili bolesni.  
     Danas na prvu subotu, kada molimo za postojeća i za nova duhovna zvanja, 
posebno molimo za sve one muževe i žene; svećenike, redovnike, redovnice i 
zauzete laike, koji su pošli u svijet propovijedati Evanđelje svemu stvorenju, a to su 
naši misionari i misionarke. Ove hrabre duše napustile su sigurnost svoje Domovine, 
svojih domova, župa i samostana kako bi Riječ spasenja donijeli svim ljudima, 
osobito onima koji žive u udaljenim i siromašnim krajevima svijeta. Misionari su sve 
napustili, svega se odrekli kako bi im Krist bio sve u životu, kako bi njihov život bio 
sam Krist koji i danas obilazi gradovima i selima, naučavajući, liječeći i izgoneći 
svaku bol i svako zlo. Oni su pravi apostoli današnjice, jer po njima se vjera rađa u 
tolikim dušama, vjera koja vodi njihove živote vječnom spasenju. Oni su ljudi koji 
širom svijeta, sa licem dobroga Boga, izvršavaju Isusov nalog: »Pođite po svem 
svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju.«  Oni su nam poticaj da i naš život 
bude hrabro svjedočenje vjere u našim obiteljima i radnim mjestima.  
     Draga braćo i sestre u Kristu! 
Misionari prolaze kroz velike brige i teškoće u svome djelovanju, zato smo pozvani 
da im molitvom izmolimo od Boga snagu i ustrajnost u njihovom misionarskom 
poslanju, ali i da im materijalnom pomoći omogućimo da po njima ljudi susretnu 
Boga, koji po misionarima želi: neuka poučiti, žalosna i nevoljna utješiti, gladna 
nahraniti, žedan napojiti, gologa odjenuti, bolesnika pohoditi i svakog čovjeka Bogu 
dovesti. 
Neka se u našoj svakodnevnoj molitvi uvijek nađe vremena i mjesta za naše 
misionare i misionarke, da ih u svijetu prepoznaju kao Kristove svjedoke, i da takvih 
hrabrih i nesebičnih vjesnika Evanđelja, po našoj molitvi, bude sve više. Amen    
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MOLITVA VJERNIKA 
 

Isusu Kristu, koji je zapovjedio svojim učenicima da navještaju Evanđelje po svemu  
svijetu, uputimo svoje prošnje.  
Molimo zajedno:  

                            Gospodine usliši nas! 
 
 

1. Molimo te Gospodine da se u tvojoj svetoj Crkvi uvijek njeguje misionarski 
duh. Molimo te  

2. Prosvijetli Gospodine svojim Svetim Duhom sve kršćane da spoznaju svoju 
odgovornost za širenje tvoje Radosne vijesti. Molimo te  

3. Budi blizu Gospodine svim misionarima da ne posustanu u teškim trenutcima. 
Jačaj ih da životom i riječju propovijedaju tvoje evanđelje. Molimo te. 

4. Pomozi Gospodine svim kršćanima da dobrim djelima, molitvom i žrtvom 
aktivno pomažu misionarima i misionarkama. Molimo te. 

5. Ohrabri Gospodine vjernike iz naše župe i biskupije kojima želiš povjeriti 
misionarsko poslanje, da odvažno i hrabro odgovore na tvoj poziv. Molimo te  

6. Primi Gospodine sve pokojne u blaženstvo vječnoga života, osobito pokojne 
misionare i misionarke. Molimo te. 

 
 
Isuse Kriste, ti želiš sve ljude sabrati u jedan Božji narod. Molimo te, blagoslovi rad 
misionara i misionarki koji žele sve duše privući k tebi, a nama podaj duha molitve i 
djelotvorne pomoći za tvoje Vjesnike evanđelja. To molimo tebe koji živiš i kraljuješ u 
vijeke vjekova. Amen  
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MOLITVA ZA MISIONARE I MISIONARKE 

 
Gospodine Isuse Kriste! 
Molimo te za misionare i misionarke svijeta,  
za one koji to već jesu i za one koje ti pozivaš.  
Prosvijetli ih svojom Duhom i uresi ih svojom naravi. 
Zaogrni ih svojom dobrotom,  
obasjaj ih svojom milošću,  
blagoslovi ih svojom poniznošću,  
obdari ih svojom snagom, 
da blaga i odlučnoga srca idu svijetom stazama tvoga milosrđa. 
Molimo te da budu nositelji tvoje božanske ljubavi i 
svjetlosti siromašnima, bolesnima i usamljenima.  
Čuvaj ih od zloga,  
zaštiti ih i daj im hrabrosti i snage u radu. 
 
A nama i našim obiteljima pomozi Gospodine   
da budemo misionari ljubavi i  
da svojim molitvama i  
darom pomažemo misionare u širenju i 
utvrđivanju tvoga Kraljevstva na zemlji. 
To molimo tebe koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


