
Studeni - subota, 7. 11. 2020. – dan molitve za sveta duhovna zvanja 

 

Čitanja od dana: Fil 4, 10-19; Ps 112, 1-2.5-6.8a.9; Lk 16, 9-15 

 
Navještaj svetog Evanđelja 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 16, 9-15) 

U ono vrijeme: Govoraše Isus svojim učenicima: »Napravite sebi prijatelje od 
nepoštena bogatstva pa kad ga nestane da vas prime u vječne šatore.« 
»Tko je vjeran u najmanjem, i u najvećem je vjeran; a tko je u najmanjem 
nepošten, i u najvećem je nepošten. Ako dakle ne bijaste vjerni u nepoštenom 
bogatstvu, tko li će vam istinsko povjeriti? I ako u tuđem ne bijaste vjerni, tko li 
će vam vaše dati?« 
»Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a 
drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti 
Bogu i bogatstvu.« 
Sve su to slušali farizeji, srebroljupci, i rugali mu se. On im reče: »Vi se pravite 
pravedni pred ljudima, ali zna Bog srca vaša. Jer što je ljudima uzvišeno, 
odvratnost je pred Bogom.« 
Riječ Gospodnja. 

 
Prigodna propovijed 

Nakon prispodobe o razboritosti nepoštena upravitelja, Isus nastavlja svoje 
naučavanje govoreći o novcu i bogatstvu. Svi znademo kako je novac dobar 
sluga, ali loš gospodar. Zato Isus skreće pažnju svojih slušatelja na novac, uz 
koji se redovito povezuju razna zla: prijevare, ratovi, izdaje, ubojstva, pljačke, 
korupcije i lihvarenje. Vidimo preko raznih medija kako novac čovjeka gura u 
ovisnost i pohlepu koje ovladavaju njegovom slobodom. Zato u upravljanju 
zemaljskim imanjem moramo dobro znati da mu nikada nismo vlasnici, već 
samo njegovi upravitelji. Zbog toga Gospodin od nas očekuje razboritost i 
vjernost u našem upravljanju. Primjer takva ponašanja jest onaj nepravedni 
upravitelj koji misli na svoju budućnost te svu svoju pamet i sposobnosti 
iskorištava kako bi si osigurao sretnu budućnost. A da li mi mislimo na svoju 
budućnost; na vječni život? I na koji se način pripremamo kako bi ga zadobili? 
Pitanja su koja današnje Evanđelje stavlja pred nas. Jer zemaljskim imanjem 
se ne može kupiti Nebo. Pred rajskim vratima novac nam neće ničemu koristiti 
niti nam ikako pomoći. A koliko je novac danas čovjeku postao jako važan, 
vidimo iz toga što se je čovjek nekada pouzdavao samo u Boga i njegovu 
providnost, a danas se najviše pouzdaju u svoje materijalno bogatstvo. Novac 
tako određuje odnose u društvu. Novac ljude rangira i kategorizira. Nažalost, 
mnogima je novac postao njihov bog. Ali usprkos svemu tome, on nam je 
potreban u svakodnevnom životu. Zato kažemo za njega da je „nužno zlo“. 
Zato je važno znati njime upravljati, kako nam ne bi bio zapreka na putu u 
vječnost, već suprotno, kako bi ga iskoristili da ju postignemo. Nepravedno 
bogatstvo nije samo ono koje se stječe na nepravedni način, već je i ono 
bogatstvo koje sebe stavlja na prvo mjesto čovjekova života. Nepravedno se 



postavlja ispred Boga, a ponekad i umjesto Boga, te ispred bližnjega, osobito 
onoga u potrebi. To je za Boga veliki grijeh, veliko zlo, jer je direktna povreda 
prve Božje zapovijedi. Zato nam je itekako potrebna Isusova riječ za 
upravljanje zemaljskim dobrima. Potrebna nam je mudrost Duha Svetoga da 
shvatimo kako je pravo bogatstvo imati Boga i živjeti u njegovoj milosti.  Da 
shvatimo kako naša vrijednost nije u tome što imamo, već u onome što mi 
jesmo i da se naša dobrota ne mjeri po našem imanju, već po našem 
djelovanju. Važno je spoznati kako smo pozvani stjecati imanje, a onda i njime 
upravljati i to srcem u kojemu boravi: poštenje, vjernost, pomoć, poniznost, 
sućut i solidarnost. Jer ako ćemo na taj način upravljati ovim malim zemaljskim 
dobrom koje nam je sada povjereno, onda ćemo zavrijediti i ono vječno, 
neprolazno dobro. Ako smo vjerni Bogu preko upravljanja zemaljskim dobrima, 
onda stječemo preduvjet da nam se povjeri veliko blago; sam Bog i vječno 
zajedništvo s njime. To je vrhunsko dobro i jedino pravo bogatstvo koje 
trebamo zavrijediti. Ako tako živimo, onda služimo samo jednom istinskom 
Gospodaru – dragome Bogu.                                                                                                   

Dragi vjernici. Isus nas poziva da steknemo prijatelje zemaljskim 
bogatstvom. O kojim to prijateljima govori Isus?  Da li misli na bogate, moćne i 
utjecajne ljude? Zasigurno ne. Isus ima pred očima siromahe i potrebite. 
Budemo li sa njima dijelili svoje bogatstvo, oni će biti naši prijatelji koji će nas 
primiti u vječne stanove. Naime, po Isusovoj riječi, na posljednjem sudu, oni, 
siromasi, će nam biti ili odvjetnici ili tužitelji. Oni će biti Božja porota! Oni će 
nas ili zagovarati ili osuditi. Oni, koji su primili našu pomoć, reći će Gospodinu: 
„Bio nam je dobar, pa zato, Gospodine, budi i ti njemu dobar i milostiv!“. Zato 
imajmo uvijek Isusa za učitelja našeg života. Učitelja koji nas uči i vodi na put 
do prave sreće, a ona nije u novcu i bogatstvu, već u samome Bogu. 

    Draga braćo i sestre u Kristu. Dobri Bog je Crkvi povjerio najveće bogatstvo 
–  vidljivu i djelatnu Božju prisutnost, koja se najviše očituje preko svetih 
sakramenata. Oni su neprocjenjivo crkveno blago koje se besplatno daje kako 
bi vjernici po njima postali neprocjenjivo bogati, a to bogatstvo jest živa Božja 
prisutnost koja je po njima djelatna u ovome svijetu. Sakramenti su tako Božji 
dar koji nas posvećuje te izgrađuje naše zajedništvo sa Bogom i bližnjima. Oni 
su nama dar, kako bi mi postali neprocjenjivi Božji dar drugima. Oni 
obuhvaćaju cijeli naš život kako bi cjelokupni naš život u svijetu bio znak Božje 
blizine i njegove otkupiteljske prisutnosti među nama. Kako bi naš život postao 
život djelotvorne ljubavi. 
     Danas, na prvu subotu u mjesecu, pozvani smo moliti za sveta duhovna 
zvanja. Pitamo se zašto? Potrebni smo moliti za postojeća i nova duhovna 
zvanja jer preko njih nas Bog obdaruje svojom živom prisutnošću. Bez 
posvećenih službenika u Crkvi nema sakramentalnog života koji nas vodi u 
vječnost. Koji nas vodi putem stjecanja onog bogatstva koje ćemo po smrti 
ponijeti sa sobom i koje će vrijediti pred Bogom. Zato i danas molimo: 
Gospodine, podari svojoj Crkvi velikodušne duše koje će u njoj, po svetim 
duhovnim zvanjima, posredovati tvoja sveta otajstva našeg spasenja po 
kojima ćemo stjecati djela vjere, nade i ljubavi za život vječni.  Amen  
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Molitva vjernika 
 
U zahvalnosti Kristu za njegovu trajnu prisutnost, uputimo mu puni pouzdanja 
svoje molitve zajedno govoreći: 

                

Kriste, usliši nas! 
 

1. Da tvoja Crkva neumorno naviješta i posreduje darove tvoga spasenja 
svim ljudima do kraja vremena, molimo te.  

2. Da posvećeni službenici Crkve, predvođeni papom Franjom, ostanu 
vjerni tvome pozivu i grade svoje poslanje u spremnosti na služenje 
svakome čovjeku, molimo te. 

3. Da svoj poziv u sveta duhovna zvanja podariš mladim dušama naše 
biskupije kako bi te nasljedovale u ljubavi i potpunom predanju kao 
svećenici, đakoni, redovnici i redovnice, molimo te. 

4. Da se mladi naše biskupije ne boje predati tebi i svjedočiti vjernost 
evanđelju u ovome svijetu, molimo te.   

5. Da u ovoj zajednici vjernika vladaju odnosi istinskog bratstva, da među 
nama ne bude podjela i da očitujemo tvoju prisutnost, molimo te.   

6. Da se naši pokojni zauvijek raduju u zajedništvu s tobom u nebeskoj 
slavi, molimo te.   

 
 
 
Gospodine Isuse, na gozbi svoje ljubavi sva nas sabireš u jedno. Daj da se 
nikada ne odijelimo od tebe i jedni od drugih. 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, svim srcem molimo,  
po zagovoru Djevice Marije, Majke Crkve. Amen 
 
 
Na te nakane molimo: Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu  
(mogu se izmoliti i neke prigodne litanije i zapjevati koja prigodna pjesma)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ured za pastoral duhovnih zvanja i ministranata, Sračinec 2020. 


