
PROSINAC - subota, 1. 12. 2018. – dan molitve za sveta duhovna zvanja 

 
 

Čitanja od dana: Otk 22,1-7; Ps 98,1-7; Lk 21,34-36 
 

NAVJEŠTAJ SVETOG EVANĐELJA  

Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 21, 34-36) 

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 
 
     Draga braćo i sestre, nalazimo se na pragu adventskog vremena. Iako božićne 
dekoracije već duže vrijeme ukrašavaju našu svakidašnjicu, jer svojom 
prisutnošću u javnim prostorima žele naše misli usmjeriti na potrošačku groznicu 
koja prethodi, ali i prati Božićne i Novogodišnje blagdane, ipak ne smijemo 
zaboraviti da advent, nije nevažno vrijeme koje treba preskočiti, kako bi dočekali 
Božić, već je ozbiljno vrijeme koje svojim porukama želi okrenuti čovjeka 
Gospodinu i iščekivanju njegova drugog dolaska koji će se dogoditi u „onaj Dan“, 
koji će nenadano, „kao zamka, nadoći na sve žitelje na zemlji.“   
     Mnogi, nažalost ne vode previše računa o adventu, a neki čak ne znaju što je 
advent uopće. Riječ advent znači „dolazak“. Zato je hrvatska riječ za advent – 
došašće. Znači da je nešto tu, iza ugla. Da je blizu nešto što se ima dogoditi, što 
će doći neočekivano i nenadano. A što će se to dogoditi?  
Dogoditi će se ispunjenje Isusova obećanja koje je ostavio svojim učenicima prije 
svoga Uzašašća, a to je da će ponovno doći k njima. To je istinski sadržaj pravog 
adventskoj navještaja. Ali ne smijemo zaboraviti da advent ima tri različite 
dimenzije.  Ima svoju prošlost, sadašnjost i budućnost. Podsjeća na nešto što je 
jednom došlo, na nešto što dolazi sada, ali i naviješta nešto će doći kasnije. 
     Većina vjernika u adventu slavi prvu dimenziju od ove tri. Slave Isusa koji se 
rodio u betlehemskoj štalicu prije više od 2000 godina. Zato mi ukrašavamo svoje 
domove i pjevamo u crkvi božićne pjesme. Zato mi jedni druge darivamo i 
govorimo o miru i radosti, jer je Bog došao na zemlju u liku djeteta koje je postalo 
Spasiteljem svijeta. To je događaj, koji zahvalno slavimo svake godine za Božić, a 
za koji nas priprema adventsko vrijeme.   
     Isus  je dakle već jednom došao među nas, ali Isus dolazi i danas k nama 
kako bi opravdao svoje ime: Emanuel – s nama Bog. Dolazi nam na više načina, 
ali osobito po svojoj riječi i po svetim sakramentima. Dolazi nam u Svetoj Pričesti 
da po toj svetoj hrani bude Bog s nama, da hoda sa nama po putovima naših 
života, kako se ne bi sami morali suočavati sa životnim brigama i problemima. Ali 
Isus dolazi k nama da bude i Bog po nama. On želi po nama, u ovo današnje 
vrijeme, proći zemljom čineći dobro. Advent nas na to želi podsjetiti. Da smo 
pozvani biti njegovi živi udovi. To je sadašnja dimenzija slavlja adventskog 
vremena. Da nismo sami, jer je Isus stalno sa nama. U radosti i tuzi. U zdravlju i 
bolesti.  Kada blagujemo Tijelo Kristovo on biva prisutan u nama i po nama.   



     Ali advent ima i svoju dimenziju budućnosti. On nas podsjeća kako će Isus 
ponovno doći u „onaj Dan“, u posljednji dan ljudske povijesti, o čemu nam govori 
današnje Evanđelje. Advent nam želi osvijestiti istinu kako živimo u posljednjim 
vremenima, u zadnjem adventu ljudske povijesti na kraju kojega će se Isus vratiti i 
to kada ga mi budemo najmanje očekivali. Doći će kao „grom iz vedra neba“, ili 
kao „kradljivac u noći“. Zato Isus pred nas stavlja ozbiljnu opomenu: „…budni 
budite i u svako doba molite…“ Kada će se to dogoditi? To nitko ne zna, ni anđeli 
Božji, zato se ne smijemo zamarati nikakvim predviđanjima, već samo pitanjem: 
Da li je moj život, život molitve i djelotvorne vjere, kako bi bio spreman „stati pred 
Sina Čovječjega“? 
Advent nam govori da se za taj događaj pripremimo i da ga budno iščekujemo. 
Jer naš život je poput utakmice u kojoj smo pozvani pobijediti, ali utakmice na 
kojoj nema semafora koji odbrojava vrijeme. Ne znamo koliko nam je vremena 
darovano, stoga je budnost u molitvi ono što nas treba neprestano pratiti kako bi, 
kada se vrijeme na našem životnom semaforu zaustavi, bili u pobjedničkom timu. 
Poruka adventa je jasna: ne postoji nikakav sat koji bi nam rekao kada dolazi 
Sudnji dan, ali toga dana, naš spas će biti u našim dobrim djelima i pouzdanju u 
veliko Božje milosrđe koje nas spašava po osobi Isusa Krista.   
Zapitajmo se danas: Da li smo budni, u pripremi i iščekivanja tog događaja? Ili su 
nas brige, obaveze i tempo sadašnjeg života učinile lijenima, zaboravnima i 
duhovno mrtvima?  
Isus nas danas upozorava kako nas brige i tjeskobe, rastrganost i dnevna žurba, 
trčanje s jednoga posla na drugi, te briga za materijalno bogatstvo ne smiju do te 
mjere rastrgati da ne znamo tko smo i zbog čega smo ovdje na svijetu. Da nam 
ne odvrate misli od onog bitnog i vječnog, kako bismo promašili svoj konačni cilj – 
vječno zajedništvo s Bogom. Advent nas želi zaustaviti i želi nam otvoriti oči za 
konačni cilj našeg života. Želi nas probuditi iz naše duhovne uspavanosti i učiniti 
osjetljivima i pripravnima za sigurnu budućnost koja dolazi u „onaj Dan“. 
 
     Draga braćo i sestre. Najbolja priprava za Sudnji dan biti će naš život molitve. 
Zašto molitva? Zato što u molitvi čovjek spoznaje svoje duhovno stanje, spoznaje 
svoje grijehe i moli za oprost. Kroz molitvu se oprašta drugima. Molitva nas 
povezuje sa Bogom i okreće potrebnom čovjeku. Molitvom se uzdižemo Bogu, a 
po njoj Bog silazi u našu dušu i potiče nas da ne živimo samo za ovaj svijet, već 
za vječnost za koju nam je potrebno već sada se spremati. 
Zato Isus i danas upućuje riječ poziva i opomene svojim učenicima, kako bi u 
„onaj Dan“ postigli spasenje. Njegov glas danas odzvanja po navjestiteljima 
njegove Radosne vijesti, a osobito po osobama u svetim duhovnim zvanjima, koje 
tumačeći, naučavajući i propovijedajući Isusovu živu riječ postaju ljudi adventa. 
Ljudi koji poput Kristova svjetionika upozoravaju i vode životne lađice vjernika na 
olujnom moru života, da ne dožive propast, već da sretno uplove u luku vječnog 
blaženstva. Zato smo pozvani svakodnevno moliti i da Isus pošalje svojoj Crkvi 
što više navjestitelja svoje Riječi, koji će kao; svećenici, redovnici, redovnice i 
vjeroučitelji, po svojoj molitvi bdjeti nad njom, te joj svojim naučavanjem i životom 
pokazivati pravi put k spasenju kako u onaj posljednji dan, u dan suda, ne bi 
propala za blaženu vječnost. Amen   
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MOLITVA VJERNIKA 
 
 

Bogu Ocu, koji naša srca pripravlja za Spasiteljev dolazak, puni povjerenja, 
uputimo svoje prošnje. 

 
 

1. Za Crkvu; da neumorno naviješta Evanđelje u skladu s vremenom u kojem 
živimo. Molimo te. 

2. Za duhovne pastire; da riječju i životom navještaju Isusa, Spasitelja 
svakog čovjeka. Molimo te   

3. Za svjetovne vođe i upravitelje naroda; da promiču pravdu i solidarnost 
među ljudima. Molimo te  

4. Za nova duhovna zvanja; da ih neprestano daruješ svojem putničkom 
narodu. Molimo te 

5. Za vjeroučitelje; da budu ustrajni u vjeri, te hrabri navjestitelji i svjedoci, 
pravde, ljubavi i mira. Molimo te  

6. Za sve nas; da nam srca ne otežaju u brigama za ovozemaljska dobra, 
već da budemo budna duha i postojani u molitvi. Molimo te 

7. Za naše pokojne: da po tvome milosrđu, očišćeni od svih zemaljskih 
slabosti, prispiju u tvoje Nebesko kraljevstvo. Molimo te  

 
 
Dobri Oče, izvore i darovatelju života vječnoga, izrekli smo ti svoje molitve. Ti 
ih ispuni po obilju svoga milosrđa, a po svome Duhu učini nas svjedocima i 
navjestiteljima vjere među ljudima, po Kristu, Gospodinu našem. Amen  
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MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA 

 
Bože,  
ti si odredio da tvoj jedinorođeni Sin,  
Isus Krist, bude Vječni i Veliki Svećenik  
na slavu tvoga Veličanstva  
i za spasenje svega čovječanstva. 
  
Daj da oni koje je izabrao,  
da budu službenici  
i upravitelji njegovih Otajstva,  
budi vjerni u vršenju službe koju su od njega primili. 
  
Molimo te, pozovi mlade ljude u svećenički i redovnički život.  
Zaštiti i posveti one koji su na putu da to postanu,  
a svim pokojnim svećenicima, redovnicima i redovnicama,  
podaj vječni odmor. 
To te molimo po Kristu našem Gospodinu. Amen  
 
 
Na te nakane molimo: Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu  
(mogu se izmoliti i neke prigodne litanije ili zapjevati koja prigodna pjesma)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


