
OŽUJAK - subota, 2. 03. 2019. – dan molitve za sveta duhovna zvanja 

 
 

Čitanja: Sir 17,1-15; Ps 102,13-18; Mk 10,13-16 
 
 

Navještaj svetog Evanđelja 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku (Mk 10, 13-16) 

U ono vrijeme: Donosili Isusu dječicu da ih se dotakne, a učenici im branili. 
Opazivši to, Isus se ozlovolji i reče im: »Pustite dječicu neka dolaze k meni; ne 
priječite im jer takvih je kraljevstvo Božje! Zaista, kažem vam, tko ne primi 
kraljevstva Božjega kao dijete, ne, u nj neće ući.« Nato ih zagrli pa ih 
blagoslivljaše polažući na njih ruke. 
Riječ Gospodnja. 

 
 
 

Prigodna propovijed 

U svojem javnom djelovanju Isus nikada nije dopuštao da od njega načine 
popularnu „zvijezdu“, jer nije trpio da ga se slavi ili veliča. On nije živio od 
odobravanja mnoštva i njegovih povlađivanja i zato se je često povlačio od 
naroda u osamu, a čak je od njih i pobjegao kada su ga htjeli zakraljiti. Ali kada 
su dolazile majke sa djecom, kojima su apostoli priječili susret, on se njima 
odlučno usprotivio. Djeca su za Isusa neprocjenjivo važna i zato učenicima 
upućuje jasnu poruku: „Pustite dječicu neka dolaze k meni!“. Djeca su za Isusa 
slika kako čovjek treba pristupiti Bogu. Dapače, Isus ih stavlja kao uzore; kako 
čovjek mora prihvatiti Kraljevstvo Božje koje on navještava i donosi u svojoj 
osobi.  

Po čemu su djeca posebna? Ona su spontana, radoznala, nisu zlopamtila i 
puna su povjerenja u svoje roditelje i bližnje, za razliku od nas odraslih koji 
smo sumnjičavi i nepovjerljivi. Djeca žive punim plućima sadašnji trenutak, dok 
smo mi u nemiru sadašnjosti neprestano zabrinuto okrenuti prema budućnosti, 
prema onome što dolazi ili onome što se možda nikada neće ni dogoditi. Djeca 
su svjesna svoje nemoći, svoje upućenosti na druge jer trebaju pomoć u 
životu, a mi bismo sve htjeli učiniti svojim silama, oslonjeni samo na sebe.  

Isus nam tako želi poručiti, da ako želimo primiti Kraljevstvo Božje, ako 
želimo biti njegovi navjestitelji i graditelji, u životu moramo biti poput djece. Kao 
što je dijete puno povjerenja prema svojim roditeljima, tako je ono svima nama 
uzor da i mi imamo takvu djetinju otvorenost i povjerenje prema našem 
Nebeskom Ocu. Isus želi da učimo od njih kako bi u potpunom predanju Božjoj 
volji rasli i gradili svoj ovozemaljski život, znajući da nas Bog voli i prati kao 
svoju djecu. U takvom povjerenju nestaje naša zabrinutost za sutrašnjicu, a 
ostaje samo neograničeno povjerenje i vjera da nismo siročad, već ljubljena 
djeca Božja. I zato cijelog života moramo biti svjesni, da iako smo odrasli, da 
smo uvijek Božja djeca koja su pozvana prihvatiti svoga Nebeskog Oca 



neograničenim povjerenjem. Isus nas poziva da budemo zreli i odgovorni 
vjernici u svojem djelovanju, ali da nikada ne odbacimo biti djeca u svojim 
dušama u kojima s ljubavi prihvaćamo Boga kao Oca i druge ljude kao braću i 
sestre sa kojima trebamo živjeti u miru i jedinstvu. Jedino na taj način možemo 
primiti Kraljevstvo Božje u sebe; Kraljevstvo mira, ljubavi, pravde i istine.  

Draga braćo i sestre u Kristu. Isus i danas, nas svoju djecu, poziva k sebi 
kako bi nas poučio i odgojio za zrele i odgovorne vjernike koji će biti dostojni 
primiti obećanu vječnu baštinu. Isus i danas na nas polaže svoje ruke kako bi 
nas blagoslovio i u nas ulio svoju vjeru, nadu i ljubav. Ali da bi to mogao učiniti, 
na nama vidljivi način, on treba ruke koje će posvetiti po sakramentu Svetog 
Reda; ruke biskupa, svećenika i đakona. Po tim osobama, Isus nas uči, vodi i 
blagoslivlja. Zato nas potiče na molitvu za sveta duhovna zvanja po kojima 
nas, kao nebeski roditelj, prati na putovima našeg zemaljskog života, kako bi 
se jednom mogli vratiti u kuću našeg Nebeskog Oca.  

Zato i danas molimo: Gospodine, podari nam dovoljan broj svećenika, 
redovnika i redovnica po kojima će nad nama uvijek bdjeti očinska ruka našeg 
Nebeskog Roditelja. Amen  

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OŽUJAK - subota, 2. 03. 2019. – dan molitve za sveta duhovna zvanja 

 

 

 

Molitva vjernika 
 
Nebeskom Bogu Ocu, mi, njegova zemaljska djeca, puni vjere i povjerenja da 
će nas uslišati u našim potrebama, uputimo svoje prošnje.  
 

 
1. Učini svoju Crkvu sredstvom tvoje Očinske brige za sve narode svijeta. 

Molimo te 
2. Ulij u duhovne pastire tvoje Crkve svoju Očinsku ljubav za povjereno im 

stado. Molimo te 
3. Potakni mladiće i djevojke iz naše župe i biskupije da se spremno 

odazovu tvome pozivu u sveta duhovna zvanja. Molimo te 
4. Svojim blagoslovom prati sjemeništarce, bogoslove i sve pripravnike i 

pripravnice za sveta duhovna zvanja, kako bi jednom postali tvoj 
blagoslov vjerničkom narodu. Molimo te 

5. Svim kršćanskim obiteljima podari radosno prihvaćanje novog života u 
brojnom potomstvu. Molimo te 

6. Svima nama podari srce djeteta da u vjeri i povjerenju prihvaćamo tvoje 
Očinsko vodstvo. Molimo te 

7. Našim pokojnima podari stanove svjetla i mira u svojoj Nebeskoj kući. 
Molimo te 

 

 
Svemogući Bože, s povjerenjem smo ti uputili svoje prošnje. Molimo te da 
svojom Očinskom brigom pratiš naše živote, a svojoj Crkvi pošalješ brojne 
duhovne pastire koji će je u tvoje ime voditi k tebi u vječnost. To te molimo po 
Kristu Gospodinu našem. Amen  
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Molitva za sveta duhovna zvanja 

Gospodine,  
ti u svakom vremenu u svojoj Crkvi podižeš svećenike;  
svjedoke tvoje svetosti i ljubavi.  
Za naše spasenje,  
daruješ nam pastire po svome Presvetom Srcu 
da nas vode na putu spasenja.  
 
Ispuni srca mladih ljudi duhom hrabrosti i ljubavi,  
kako bi mogli velikodušno odgovoriti tvome pozivu  
u svetim duhovnim zvanjima.  
 
Podari kršćanskim roditeljima milost  
da potiču nastanak i rast duhovnih zvanja  
u njihovim obiteljima po svojoj molitvi i  
primjerom uzornog vjerničkog života. 
  
Podigni Gospodine svećenike  
koji će biti dostojni tvoga oltara,  
gorljive i blage sluge Evanđelja,  
koji će raditi na posvećenju tvoga naroda.  
 
Podaj svojoj Crkvi novih svećenika, redovnika i redovnica,   
i sačuvaj njihovu vjernost i ljubav.  
To molimo Tebe koji živiš i kraljuješ po sve vjeke vjekova. amen   
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ured za pastoral duhovnih zvanja i ministranata, Sračinec 2019. 


