
Srpanj - subota, 6. 07. 2019. – dan molitve za sveta duhovna zvanja 

 
Čitanja: Post 27,1-5.15-29; Ps 135,1-6; Mt 9,14-17 

 

 
Navještaj svetog Evanđelja 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju (Mt 9, 14-17) 

U ono vrijeme: Pristupe Isusu Ivanovi učenici govoreći: »Zašto mi i farizeji postimo, a 
učenici tvoji ne poste?« Nato im Isus reče: »Mogu li svatovi tugovati dok je s njima 
zaručnik? Doći će već dani kad će im se ugrabiti zaručnik, i tada će postiti!« 
»A nitko ne stavlja krpe od sirova sukna na staro odijelo, jer zakrpa vuče s odijela pa 
nastane još veća rupa.« 
»I ne ulijeva se novo vino u stare mješine. Inače se mješine proderu, vino prolije, a 
mješine propadnu. Nego, novo se vino ulijeva u nove mješine pa se oboje sačuva.« 
Riječ Gospodnja. 

 

 
Prigodna propovijed 

     Svojim ponašanjem i naučavanjem, Isus je uvelike odstupao od učenja i 
ponašanja ostalih vjerskih skupina u narodu. Zato je stalno bio meta kritika i 
prigovaranja. Zbog svega toga, u današnjem Evanđelju, pred Isusa dolazi jedna nova 
religijska skupina i traži od njega razjašnjenje njegova nauka i ponašanja koje se 
očituje u životu njegovih učenika. Dolaze sa pitanjem:„Zašto mi i farizeji postimo, a 
učenici tvoji ne poste?“ Naime, učenici Ivana Krstitelja jako su držali do posta kojemu 
su pridavali veliko religijsko značenje, dok taj post nije postojao u Isusovih učenika.  

     Svaka religija i religijska zajednica u sebi sadrži jedan oblik askeze, tj. jedan oblik 
odricanja ili žrtve kojom žele postići što veću svetost i životom se više približiti Bogu. 
Sve su to sredstva kojima se želi postići unutarnje obraćenje i raspoloživost duha za 
Boga i vršenje njegove volje. Post tako nije svrha samome sebi, već želi čovjeka i 
njegov duh približiti Bogu. Ali, ako post postane svrhom sam sebi, i kada se vršenje 
posta postavi kao mjerilo vjere i duhovnog života, on onda gubi svoj smisao i postaje 
samo vanjski znak koji ne prati i raspoloživost duha. Postaje licemjeran i besplodan.   

     Ivanovi su učenici primijetili kako se Isusovi učenici drugačije postavljaju prema 
postu, tj. ne vide u njih strogoću askeze i odricanja. Ne primjećuju na njima veliku 
brigu oko vršenje vanjskih propisa do kojih su oni jako držali. Ali Isus je jasan i ovu 
situaciju koristi kako bi poučio Ivanove, ali i svoje učenike. Isus nije protiv posta i 
nikada ne govori protiv njega. On je vjeran Zakonu, kojega nije došao ukinuti, već 
dopuniti. U tome duhu je i njegov odgovor. Govori im da postoji vrijeme za post, ali i 
za veselje i proslavu. Isus ne želi da post, odricanje i pokora budu jedini vidljivi 
znakovi čovjekove vjerenosti Bogu. Kaže da će doći vrijeme za tugu i žalost. Tako im 
je navijestio svoju patnju, muku i smrt na križu. Ali kaže i da postoje trenuci radosti u 
životu kojima se trebamo veseliti. On svoj boravak među ljudima uspoređuje sa 
zaručnikom među svatovima. To je razlog veselja za svatove. Tako se Isusovi učenici 
ne mogu žalostiti dok je on sa njima.  



     I sama Isusova radosna vijest u svojoj je biti poziv na radost i veselje. Svaki 
Isusov učenik, svaki kršćanin, svatko od nas, pozvan je da bude radostan, jer i danas 
je među nama naš Nebeski Zaručnik; Isus Krist, i to na svakom našem 
Euharistijskom slavlju, koje Isus uspoređuje sa svadbenom svečanošću. U tom 
kontekstu, kada postimo, kaže Isus, trebamo umiti lice, pomazati glavu, kako nitko ne 
bi zapazio da postimo. Isus je zaručnik, a cijela Crkva, tj. svi mi, smo njegova 
zaručnica. Zato smo pozvani biti radosni vjernici u kojih nema mjesta žalosti i 
pesimizmu, znajući da je Isus uvijek sa nama i da sve naše žalosti, svi naši križni 
putovi života u konačnici završavaju u radosti, ako smo u životu vjerni Bogu. 

     Isus tako donosi novost u dosadašnje religijsko učenje svoga naroda i želi otvoriti 
tu zatvorenost uma Židovskog naroda novom nauku Oca Nebeskog. Tu koristi dvije 
slike iz svagdašnjeg života. Sliku o novoj zakrpi na starom odijelu i novom vinu i 
starim mješinama. Isus tu govori o starome i novome. Govori o suprotnostima koje se 
ne mogu spojiti u jedno, jer bi uništilo oboje. Isus tako naučava da nema kompromisa 
sa starim. Da je u njegovoj osobi počeo novi odnos sa Bogom i čovjekom, i da čovjek 
ne smije ostati zatvoren u starim navikama, koje nisu dovoljne da čovjeka približe 
Bogu i učine ga radosnim. Isus uči da je staro dobro, ali nas poziva da postanemo 
novo vino, novi materijal, kako bi bili spremni primiti Božjega Duha i nove spoznaje i 
nova Božja nadahnuća. Kako bi postali oni po kojima Bog čini velika djela svoje 
ljubavi. Bog po Isusu želi stvoriti novi svijet, novi narod po kojemu će na novi način 
Bog djelovati u svijetu. Taj novi narod smo mi; Crkva, koji smo pozvani nastaviti 
Isusovo poslanje. Pozvani smo činiti ona djela koja je činio sam Isus, a to će biti 
moguće samo ako ćemo živjeti tu novost koju donosi Isus.  

     Novost da je On sa nama, kao zaručnik sa svatovima, do svršetka svijeta. Ta 
spoznaja treba biti neiscrpni izvor radosti za svakoga od nas. A te radosti će nestati 
ako nestane Euharistijske gozbe pod kojom nam dolazi sam Krist Gospodin i to po 
rukama svećenika po Duhu Svetome. Zato smo danas pozvani moliti za postojeća i 
za nova duhovna zvanja. Moliti za dovoljan broj posvećenih ruku po kojima će naš 
Nebeski Zaručnik, pod prilikama kruha i vina, silaziti u našu svakidašnjicu, u ovu 
dolinu suza, da nam donese veselje, kada bude u nas ulijevao svoju: radost, mir, 
strpljivost, velikodušnost, uslužnost, dobrotu, krotkost, vjernost, blagost, suzdržljivost, 
čistoću, i ono najvažnije – ljubav.  

     Naša današnje molitva neka zato bude: Gospodine, daruj nam novo srce koje će 
primati nadahnuća tvoga Duha kako bi ono živjelo u ljubavi, a svoju radost nalazilo u 
tvojoj blizini, osobito u svetoj Euharistiji. Daruj nam zato dovoljan broj svećenika koji 
će donositi tebe i tvoje darove radosti tvome vjerničkom narodu da zasluži jednom 
doći i za stol tvoje svadbene gozbe u vječnosti. Amen  
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Molitva vjernika 
 
Isusu, koji je za nas iz ljubavi položio svoj život, obratimo se pouzdanom i 
iskrenom molitvom.  

 
1. Isuse, hvala ti za tvoju ljubav iz koje si ustanovio svoju Crkvu. Vodi, 
nadahnjuj i ojačaj papu, sve biskupe i svećenike kako bi stadu koje si im 
povjerio bili tvoja živa slika. Molimo te! 

 
2.  Isuse, pozovi i danas mlade duše koje će sve ostaviti i poći za tobom, kako 
bi po njima prolazio ovim svijetom, obasjavao naše tmine svjetlom svoje Riječi 
i hranio nas kruhom života vječnoga. Molimo te! 

 
3.  Isuse,  molimo te da i danas pozoveš one koji će ti se po zavjetima; 
čistoće, siromaštva i poslušnosti potpuno posvetiti i tebi u ljudima služiti 
Molimo te! 

 
4.  Isuse, ti želiš da do svih naroda dopre tvoja Radosna vijest spasenja. 
Zapali mlade duše svojim Duhom da tvoju Riječ životom navješćuju. Molimo 
te! 

 
5.  Isuse, povjeravamo ti sve mlade naše župe i biskupije. Uvijek ih prati 
svojim pogledom. Izlij na njih svoga Duha da svakim danom rastu u spoznaji 
tebe koji si ljubav. Molimo te! 

 
6.  Isuse, molimo te za sve obitelji. Obitelj je prva škola ljubavi i zajedništva. 
Bdij nad našim obiteljima i daj da iz njih niknu nova duhovna zvanja, kao i sveti 
muževi i žene. Molimo te! 

 
7.  Isuse, pozovi sve pokojne koji preminuše s nadom u uskrsnuće i uvedi ih u 
vječnu radost gledanja tvoga lica u slavi. Molimo Te! 

 

 

Primi, Gospodine, naše ponizne molitve koje ti ova okupljena zajednica 
radosno upućuje sa ovog Euharistijskog slavlja i usliši ih, Ti, koji živiš i 
kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. 
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Molitva za sveta duhovna zvanja  
 

Gospodine Isuse Kriste, obnovi svoju Crkvu  
i daj joj svetih svećenika, redovnika i redovnica,  
koji će snagom Duha Svetoga,  
našem narodu i svim ljudima,  
riječju i životom svjedočiti tvoju ljubav i blizinu.  
 
Probudi u našim obiteljima  
nesebičnu ljubav prema životu,  
da snagom vjere i obiteljskog zajedništva,  
molitve i pravoga odgoja  
postanu plodno tlo novih duhovnih zvanja.  
 
Pozovi Gospodine, mnoga mladenačka srca  
da odvažno pođu za tobom,  
u svećeničkom ili redovničkom pozivu.  
Oblikuj ih svojom božanskom milošću  
i usadi u njih želju za potpunim predanjem tebi.  
 
To te Gospodine, 
po zagovoru Blažene Djevice Marije, 
svim srcem molimo. 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. 


