
Kolovoz - subota, 3. 08. 2019. – dan molitve za sveta duhovna zvanja 

 
Čitanja od dana: Lev 25,1.8-17; Ps 67,2-3.5.7-8; Mt 14,1-12 

 

 
Navještaj svetog Evanđelja (Mt 14, 1-12) 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju 

     U ono vrijeme doču Herod tetrarh za Isusa pa reče svojim slugama: »To je Ivan 
Krstitelj! On uskrsnu od mrtvih i zato čudesne sile djeluju u njemu.« Herod doista 
bijaše uhitio Ivana te ga svezana bacio u tamnicu zbog Herodijade, žene brata svoga 
Filipa. Jer Ivan mu govoraše: »Ne smiješ je imati!« Htjede ga ubiti, ali se bojao 
naroda jer su ga smatrali prorokom. 
Na Herodov rođendan zaplesa kći Herodijadina pred svima i svidje se Herodu. Zato 
se zakle dati joj što god zaište. A ona nagovorena od matere: »Daj mi, reče, ovdje na 
pladnju glavu Ivana Krstitelja.« Ražalosti se kralj, ali zbog zakletve i sustolnika 
zapovjedi da se dade. Posla odrubiti glavu Ivanu u tamnici. I doniješe glavu njegovu 
na pladnju, dadoše djevojci, a ona je odnije materi. A učenici njegovi dođu, uzmu 
njegovo tijelo i pokopaju ga pa odu i jave Isusu. 
Riječ Gospodnja. 

 
Prigodna propovijed 

Isusov javni nastup nije ostao neprimijećen ni kod političke elite njegova vremena. 
Tako je i do samoga kralja Herod došao glas o Isusu i njegovim djelima.  Nakon što 
je dao odrubiti glavu Ivanu Krstitelju, savjest mu nije bila čista, te on ne može više 
mirno živjeti. Jer istina nikada ne prestaje govoriti. Ona se ne da ušutkati pa ni kada 
se ubije njezin glasnik. Zbog toga se je kralj Herod bojao i mrtva Ivana, a eto, boji se i 
Isusa, jer smatra da u njemu djeluje sam Ivan. 

Današnje nam Evanđelje tako pred oči stavlja kralja Heroda; čovjeka nečiste i 
nemirne savjesti. Čovjeka koji je zbog svoje požude sagriješio protiv Gospodina. Koji 
uživa u prividnoj moči koju ima kao rimski vazal, ali nad kojim je trijumfirala jedna 
obična plesačica, do te mjere da je zbog svoga oholog ponosa dao ubiti Ivana 
Krstitelja.  

Što je savjest koja je toliko mučila kralja Heroda?  Kažemo da je to unutarnji Božji 
glas u nema koji nas prati i upozorava naša djela da činimo dobro, a da izbjegavamo 
zlo. Ona je naš moralni vjernički kompas koji nas u činjenju dobra potiče da 
nastavimo  tim putem, a u zlu nas upozorava da ga ne smijemo činiti. Ona nas hvali 
ili opominje. Ona je naš vjerni i trajni sudac, koju mi u slobodi svoje volje slušamo ili 
odbacujemo. Ako je slušamo i ako smo joj vjerni, ona je fina i osjetljiva i  takva vodi 
naš život prema vječnoj Domovini. Zato smo danas pozvani upitati se: Da uvijek 
slušam njezin glas i dopuštamo joj da me vodi kroz život?   

Savjest je glas istine. Glas samoga Boga. Tu istinu branio je Ivan krstitelj. Zbog te 
istine dospio je i u zatvor. Ivan je propovijedao istinu Božje zapovijedi: „Ne učini 
preljuba“, koja jednako vrijedi za kralja kao i za običnog čovjeka ili pak najvećeg 
siromaha. U svome navještaju nije se bojao moćnika i silnika svoga vremena. U 
njega nema straha. Za Ivana nema velikih i malenih. Za njega postoji samo Božji 



narod koji je dužan vršiti Božju volju izraženu u Božjim zapovijedima. Njega zanima 
samo to; da li taj narod živi u skladu sa Božjom voljom? Ako ne, on je Božji glas koji 
želi probuditi njegovu savjest i vratiti u njegovo srce vjernost Savezu sa Bogom. Zato 
je njegov nastup teški, jaki, buntovni, onaj koji poziva na obraćenje.    

     Ono što je Herod htio ukloniti ubijajući Ivana, sada još snažnije i djelotvornije 
odjekuje po Isusu koji sam za sebe kaže da je jedina i prava Istina koja donosi pravi 
život.  Istina, koju smo mi, kao njegovi učenici, pozvani srcem i životom prihvatiti, te 
riječima i djelom svjedočiti. Isus nas poziva da budemo njegovi svjedoci. Da budemo 
branitelji Božjih istina, zakona i zapovijedi. Da budemo ljudi čvrstih  i hrabrih stavova 
koje nam donosi Evanđelje. A jesam li spreman zastupati i braniti načela i istine svoje 
vjere pa i onda kada me drugi zbog toga napadaju ili smatraju zaostalim ili 
staromodnim? Jesam li spreman dići svoj glas protiv kršenja Božjih zapovijedi, 
osobito u svojoj obitelji ili na svome radnome mjestu? Ili se povlačim pred strahom od 
okoline i ne činim ništa, iako me svijest na to poziva. Jesam li i ja danas glasnik i 
svjedok Božjih istina poput Ivana Krstitelja? Upitajmo se sada.  

Draga braćo i sestre u Kristu. Možda nas smrt Ivana Krstitelj može zavarati pa 
pomislimo kako se istinu ne isplati živjeti, jer će nas ona kad-tad doći glave. Možda 
pomislimo kako zlo uvijek pobjeđuje i zašto se onda truditi boriti poriv njega.                                                         
Ako popustimo napasti takvog razmišljanja, onda i mi ustvari postajemo Herodi. Oni 
koji imamo dobre nakane, slušamo dobre savjete, ali nema u nama volje, želje i 
spremnosti da ih izvršimo. Nema u nama hrabrosti da izbacimo zlo grijeha iz našeg 
života i da živimo po savjesti, a takvi onda nismo baštinici ni zemaljskog niti 
nebeskog Božjeg Kraljevstva koje je kraljevstvo; mira, istine, ljubavi i pravde. Svima 
nato zato treba Isusova ruka koja će nas pomoći, podržati, ohrabriti u našem 
svjedočenju Božjih istina i zapovijedi kako bi i mi, poput Ivana, završili svoj život 
hrabro, čestiti i mirne savjesti.   

    Zato je današnji svijet, možda više nego ikada, potreban Ivana Krstitelja, koji će 
kao Božji navjestitelji, biti glasnici prave istine koja će nas uvijek iznova vraćati Bogu 
kada god mi grijehom zalutamo od njega. Potrebni smo Ivana Krstitelja koji će u liku 
svećenika, redovnika i redovnica, ne samo riječima, već i djelima pokazivati Božjem 
narodu pravi put kroz ovaj život prema onome, koji nikada neće proći. U mnoštvu 
glasova koji nas okružuju, danas molimo Gospodina da podigne mnoštvo hrabrih i 
ustrajnih Ivana, tih Božjih glasova, koji će nam po svetim duhovnim zvanjima  govoriti 
i životom svjedočiti pravu istinu koja nas treba kroz život voditi do jedine i vječne 
Istine – Isusa Krista. Amen  
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Molitva vjernika 
 
Bogu, od kojega nam dolazi jedina istina za put našem životu prema njemu u 
vječnost, uputimo svoje ponizne prošnje.  

 
1. Za Crkvu; da u svojem djelovanje ne bude samo prenositeljica Božjih 

istina, već i njezin vjerodostojni svjedok po svojem zauzetom djelovanju za 
vječno dobro svakoga čovjeka. Molimo te 

2. Za duhovne pastire; da svojim životima utjelovljuju vrijednosti koje nam 
donosi Isus u Evanđelju. Molimo te  

3. Za nova duhovna zvanja; da srcima mnogih mladića i djevojaka iz naše 
župe i biskupije podariš duhovni poziv kako bi postali glasnici: mira, istine, 
pravde i ljubavi kao svećenici, redovnici i redovnice. Molimo te  

4. Za mlade; da u Isusu Kristu, pronađu jedinu istinu koja će ih kroz život 
voditi. Molimo te  

5. Za kršćanske roditelje; da odgoj svoje djece temelje na Božjim 
zapovijedima. Molimo te 

6. Za sve nas; da budemo hrabri i ustrajni branitelji Božjih istina, poput sv. 
Mihaela arkanđela. Molimo te  

7. Za naše pokojne; da ih po svome milosrđu u Nebu nagradiš vječnim 
blaženstvom. Molimo te   

 

 

Vječni Bože, usliši ove naše izrečene prošnje koje ti upućujemo sa ovog 
svetog slavlja. Podari svojoj Crkvi dovoljan broj svetih svećenika, redovnika i 
redovnica, a svima nama podaj život koji će resiti čista savjest i dobra djela. 
Po Kristu Gospodinu našem. Amen   
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Molitva za sveta duhovna zvanja  
 

Isuse Dobri Pastiru,  
ti si došao da potražiš  
i spasiš ono što je izgubljeno.  
Ustanovio si svećenstvo u svojoj Crkvi  
da ono u svakom vremenu nastavi tvoje djelo.  
 
Usrdno te molimo,  
pošalji radnike u svoj vinograd.  
Pošalji dostojne i vjerne svećenike.  
Pošalji svete redovnike i redovnice.  
Daj da svi oni,  
koje si izabrao za svoju službu,  
slijede tvoj poziv radosna i čista srca. 
 
Jačaj sve svećenike, redovnike i redovnice u njihovom svetom zvanju.  
Blagoslovi djela njihovih ruku i napore njihova života.  
Učini da budu sol zemlje i svjetlost svijeta  
svim vjernicima po svojoj riječi i primjeru svoga života. 
Podaj im mudrost, strpljivost i jakost  
da sve rade za tvoju slavu i  
da u srcima svih ljudi uspostave tvoje kraljevstvo,  
te privedu povjerene im duše u vječni život.  
To molimo tebe koji živiš i kraljuješ po sve vijeke 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. 


