
SVIBANJ - subota, 5. 5. 2018. – dan molitve za sveta duhovna zvanja 

 
 

ČITANJA:  Dj 16,1-10; Ps 100,1b-3.5; Iv 15,18-21 

 
NAVJEŠTAJ SVETOG EVANĐELJA ( Iv 15,18–21) 

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu 

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: 
»Ako vas svijet mrzi, 
znajte da je mene mrzio prije nego vas. 
Kad biste bili od svijeta,  
svijet bi svoje ljubio;  
no budući da niste od svijeta,  
nego sam vas ja izabrao iz svijeta,  
zbog toga vas svijet mrzi. 
Sjećajte se riječi koju vam rekoh:  
'Nije sluga veći od gospodara.'  
Ako su mene progonili,  
i vas će progoniti;  
ako su moju riječ čuvali,  
i vašu će čuvati. 
A sve će to poduzimati protiv vas  
poradi imena moga  
jer ne znaju onoga koji mene posla.« 
Riječ Gospodnja. 

 

 
PRIGODNA PROPOVIJED 

 
     Što su kršćani? Vjerujem da bi svatko od nas mogao dati svoj odgovor na ovo 
pitanje. Možda najljepši opis kršćana daje ranokršćanski spis Poslanica Diogenetu 
koja za kršćane kaže da oni žive i jesu u ovome svijetu, ali nisu od ovoga svijeta. U 
tijelu su, ali ne žive po tijelu. Provode život na zemlji, ali na Nebu imaju domovinu. 
Što je duša u tijelu, to su kršćani u svijetu, kaže Poslanica. 
Zbog tih osobina, ovaj svijet mrzi one koji su Isusovi učenici. Tu istinu izrekao je i 
sam Isus za svoga zemaljskog života. Svijet mrzi, ne podnosi i ne trpi kršćane, kao 
što ni tijelo ne podnosi dušu - tako isti spis Diognetu objašnjava mržnju svijeta prema 
Isusovim učenicima.  
     Odakle ta mržnja svijeta prema Isusu i onima koji žele biti njegovi, pitamo se? 
Ona proizlazi iz naravi ovoga svijeta koji ne podnosi one koji se ne uklapaju u njegov 
način razmišljanja i djelovanja. Ne podnosi drugačije. Ne podnosi one koji ne žive 
prema njegovim zakonima.  
Zato je ovaj svijet pokušao odbaciti i ubiti Učitelja Isusa Krista, a tako Učiteljeva 
sudbina postaje sudbinom i njegovih učenika.  
Svijet mrzi Isusa i zato ga želi ukloniti iz javnih prostora, iz medija i obrazovanja, a to 
isto onda trebaju očekivati i njegovi učenici.   



Bog je doduše poslao svoga Sina da spasi svijet, ali ljudi su više voljeli tamu nego 
svjetlost, rekao je još davno Isus u razgovoru s Nikodemom. Kao što su neprijatelji 
progonili Isusa i stalno mu bili za petama, isto će se događati i njegovim učenicima 
kroz povijest. I kao što je bilo ljudi koji su povjerovali Isusu, bit će i onih koji će 
povjerovati na riječ učenika, prihvatiti tu riječ i prema njoj živjeti.  
Riječ učenika zapravo jest riječ Učitelja. Zato oni ne mogu, niti smiju, bilo što drugo 
naviještati ili naučavati. Osobito pak ne smiju Isusov nauk iskrivljavati niti ga 
prilagođavati ovome svijetu. Zato su oni prijetnja ovome svijetu jer mu se ne žele 
pokoriti pa tako svojim životima na sebe navlače mržnju tog istoga svijeta. 
     Ovu sudbinu učenika osjećamo jako dobro i mi, današnji Isusovi učenici, ali ona 
nas nikako ne smije udaljiti od Učitelja, koji želi sve ljude privući k sebi. 
Kad bi svi mi, koji smo prihvatili Isusovu riječ, bili od svijeta, svijet bi nas ljubio i 
prihvaćao. Ali kako nismo od svijeta, svijet nas mrzi. Naša sudbina poistovjećuje se 
sa sudbinom našeg Učitelja. Isus nam zato svima govori: Što više budete moji, to će 
više svijet biti protiv vas, jer mrzeći mene mrze i vas. Ali tko ustraje do kraja, taj će se 
spasiti.   
     Svjesni smo kako ovim svijetom vlada pohlepa, nadmetanje u vlasti, časti i 
bogatstvu. Vlada zavist i mržnja, vlada zakon jačega. Svjesni smo kako je ovaj svijet 
potreban spasenja. Jedino u Isusovu nauku nalazi se spasenje ovoga svijet. On je 
jedini lijek njegova istinskog ozdravljenja, jer Isusov nauk jest ljubav; nesebična i 
bezuvjetna, ljubav prema Bogu koja ima svoj vidljivi oblik u ljubavi prema bližnjemu. 
Ona nije od ovoga svijeta, zato je progonjena, zato je istinska i prava ljubav uvijek 
razapeta, a to svi mi jako dobro osjećamo u svojim životima. Ali zbog toga, svaki onaj 
koji želi biti Isusov učenik ne smije popustiti ovome svijetu na štetu svoje vjere i 
života po njoj.  
     Draga braćo i sestre u Kristu! U dosljednosti našega života po vjeri, najbolje se 
očituje svjedočenje naše pripadnosti Učitelju Isusu Kristu. Mržnja ovoga svijeta nas 
ne smije pokoriti, već još više približiti onome koji je pobijedio ovaj svijet, jer jedino u 
Isusovoj snazi možemo biti njegovi vjerni učenici i svjedoci njegove ljubavi, jer takvih 
je velika plača na nebesima. Plača koju nam ovaj svijet ne može dati, a mi ne 
smijemo dopustiti da nam je on oduzme. 
     „Ako su mene progonili, i vas će progoniti“, kaže Isus u današnjem Evanđelju. Mi 
doduše ne živimo na prostorima gdje se kršćani progone do mučeničke smrti, ali 
nažalost i danas u mnogim krajevima svijeta kršćani se progone i ubijaju. Osobito se 
progone i ubijaju oni koji po svetim duhovnim zvanjima žele biti Kristovi istinski 
svjedoci i navjestitelji njegove spasonosne Riječi. U 2016. godini ubijano je 14 
svećenika, jedan bogoslov, 9 redovnica i 90 000 kršćana. U 2017. godini ubijena su 
diljem svijeta 23 katolička misionara, a koliko kršćana, to znade samo Bog. Ubijeno je 
13 svećenika, jedan redovnik, jedna redovnica te osam laika-pastoralnih suradnika.  
I danas se širom svijeta ostvaruju Isusove riječi iz današnjeg evanđelja. Mnogi 
Kristovi poslanici doživljavaju mučeničku sudbinu svoga Učitelja, jer oni su glas 
njegova nauka koji želi biti kvasac ovoga svijeta da ga preobrazi u dobar kruh.  
     Danas, na prvu subotu, u svojim se molitvama trebamo sjetiti: biskupa, svećenika, 
redovnika, redovnica, vjeroučitelja i vjernih Kristovih učenika, koji podnose teška 
progonstva zbog svoje kršćanske vjere. Molimo da im Gospodin bude snaga i utjeha, 
čvrsta obrana pred njihovim neprijateljima, a oni, neka nam budu poticajni uzori da 
život po vjeri ne skrivamo pred mržnjom ovoga svijeta, već da budemo hrabri učenici 
i svjedoci Krista Gospodina. Amen   
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MOLITVA VJERNIKA 
 

     Bogu koji je sama ljubav i dobrota, uputimo svoje prošnje, moleći osobito 
za našu progonjenu braću i sestre u vjeri. 

 
 

1. Bože, molimo te da u tvojoj Crkvi bude uvijek živ duh molitve i djelotvorne 
pomoći prema onima koji podnose progonstva zbog svoje vjere. Molimo te  

2. Bože, svima koji stradavaju zbog tvoga svetog Imena, podaj hrabrosti u 
svjedočenju prave istine koja od tebe dolazi. Molimo te  

3. Bože, svećenike, redovnike, redovnice, vjeroučitelje i zauzete laike, koji 
doživljavaju prijezire, pogrde i odbacivanja zbog vjere, obdari svojom utjehom 
i spoznajom da si Ti uvijek uz njih. Molimo te  

4. Bože, molimo te da mržnja ovoga svijeta ne uguši klicu duhovnog zvanja u 
onim mladićima i djevojkama koje Ti pozivaš u svećeništvo ili redovništvo. 
Molimo te  

5. Bože molimo te da krv današnjih kršćanskih mučenika bude sjeme novih 
duhovnih zvanja. Molimo te  

6. Bože, molimo te, podaj nam svima, osobito mladima, jakost da vjera u tebe 
bude vidljiva u našim djelima. Molimo te  

7. Bože, svim pokojnima, koji su za života ispovijedali i životom potvrđivali vjeru 
u tebe, podaj vječni mir. Molimo te  

 
 
     Bože, milostivo usliši naše prošnje koje ti upućujemo sa ovog svetog slavlja 
i podaj jakosti, ustrajnosti i utjehu onima koji trpe zbog svoje vjere, po Kristu 
Gospodinu našem. Amen  
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MOLITVA MARIJI, SVIBNJA KRALJICI  
 
 
Marijo, svibnja kraljice, 
častimo te danas i tvome prečistom srcu povjeravamo  
našu župu i sve njezine obitelji. 
Povjeravamo ti našu Varaždinsku biskupiju i cijelu našu Domovinu. 
Tvojim srcem molimo da milosrdno srce  
našeg Spasitelja Isusa Krista zaštiti i obrani  
svaku dušu koja trpi progonstvo  
zbog svete kršćanske vjere. 
 
Marijo, svibnja kraljice, 
tebi predajemo svaku osobu u svetom duhovnom zvanju; 
budi svima majka milosti. 
Budi majka mudrosti onima koji su odgovorni za našu sadašnjost i budućnost. 
Marijo, majko svetih duhovnih zvanja, 
izmoli nam brojne i svete; svećenike, redovnike i redovnice. 
 
Marijo, svibnja kraljice, 
moli za nas grešnike sada  
i na času smrti naše  
da uđemo u vječni mir, 
u radost Oca, Sina i  
Duha Svetoga! Amen. 

 
 
Na te nakane molimo: Zdravo Kraljice, Slava Ocu  
(mogu se izmoliti i litanije BD Marije ili zapjevati koja prigodna pjesma)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Izdaje: Ured za pastoral duhovnih zvanja i ministranata, Varaždin 2018. 



 


