
Dan posvećenog života – propovijed 

 

 
Prikazanje Gospodinovo – Svijećnica 

Čitanja: vl.: Mal 3,1-4 (ili: Heb 2,14-18); Ps 24,7-10; Lk 2,22-40 

 

      Danas je blagdan prikazanja Isusova u Hramu, koji je u našem narodu 
nazvan „Svijećnicom“. Ovaj blagdan nam prikazuje Isusa kao prvorođenca koji 
pripada Gospodinu prema zakonu predaje. U liku Šimuna i Ane, koji u tom 
trenutku dolaze u Hram, događa se susret Izraela sa svojim Otkupiteljem. Oni, 
kao predstavnici Jakovljeve kuće, prepoznaju Isusa kao davno očekivanog 
Mesiju, kao „svjetlo pogana“ i „slavu Izraelovu“. U ovome se događaju susreću 
Stari i Novi savez, vrijeme iščekivanja i vrijeme ispunjenja, kada će nastati novi 
Božji narod koji čine i Židovi i pogani zajedno.  
       Ovaj se blagdan u Jeruzalemu prvo slavio 40 dana iza Božića, dok se je 
na Istoku slavio 6. siječnja, prema židovskom običaju da se osmi dan 
novorođenče prikaže u Hramu i obrezanjem uključi u Božji narod. S tim činom 
povezivano je i očišćenje majke, 40 dana nakon poroda, kada je prinosila žrtvu 
okajnicu Bogu; janje ili goluba ili grlicu, u zahvalu za svoje novorođenče i 
očišćenje od grijeha. Ovaj se blagdan na Zapadu, napose u Rimu proširio u 6 i 
7 stoljeću. Kako se je Božić slavio 25. prosinca, Prikazanje Gospodinovo se je 
slavilo 2. veljače. U Rimu se, želeći se potisnuti poganski običaji, na ovaj 
blagdan uobličila i pokornička procesija koja je bila obogaćena svečanim 
blagoslovom svijeća i pjevanjem himna:„Svjetlost na prosvjetljenje naroda“, što 
ga je izrekao starac Šimun primivši Isusa u naručje kada su ga njegovi roditelji 
prikazali u Hramu.  
      Današnji blagdan je pun značenja i poruka koje proizlaze iz spomen čina 
Gospodinova prikazanja, ali jedna od glavnih oznaka današnjega slavlja je 
svijeća. Danas u procesiji nosimo svijeće ili ih samo blagoslivljamo da ih 
ponesemo u svoje kuće ili na grobove svojih pokojnika da ih tamo upalimo. 
One predstavljaju djevičansko Isusovo tijelo koje u djevičanskom začeću i u 
rođenju nije povrijedilo majčina djevičanstva. Svijeća podsjeća na naše tijelo 
koje je također čisto, Bogu posvećeno samim stvaranjem, a napose krštenjem. 
Zato se svijeća u staroj tradiciji Crkve palila na oltaru samo ako je bila iz čistog 
voska. Pa, kao što je svijeća čista, bez drugih primjesa, tako je i naše tijelo 
Bog stvorio čisto, sveto, dostojno Boga i njegove proslave u našem tijelu. Zar 
ne znate da je tijelo vaše „Hram Duha Svetoga“ (1. Kor 6,19), govori sv. Pavao 
apostol Korinčanima, ali i svima nama. Svijeće nas tako podsjećaju da 
trebamo svakodnevno preko našega tijela živjeti čisto, sveto, da gorimo i 
svijetlimo djelima vjere, nade i ljubavi, Bogu na čast i slavu, bližnjemu na 
korist, a nama na vječno spasenje.  
     Svjetlost svijeće simbolizira Isusa Krista, koji je svjetlost koja je došla na 
svijet da rastjera tmine zla. On je „Svjetlo na prosvjetljenje naroda“ kako ga je 
prozvao starac Šimun i kako ga Crkva na današnji blagdan naviješta svijetu. 
Mi, u procesiji nosimo  upaljenu svijeću želeći da nas Krist na našem putu, koji 
procesija označava, rasvjetljuje i vodi.  



Ujedno zazivamo Blaženu Djevicu Mariju koja je Isusa djevičanski u svome 
tijelu nosila i Bogu i svijetu prikazanjem u Hramu darovala za naše pomirenje.  
     Isus je u Hramu prikazan svom Ocu Nebeskom kao žrtva koja čovjeka čisti 
i spašava od grijeha, koji rasvjetljuje srca ljudi i svijeta da postanemo ugodan 
miris Bogu po njegovoj žrtvi koja je u ovom događaju prikazanja i Hramu 
naviještena. Ali mač boli neće probosti samo njegovo srce već i srce njegove 
majke koja ga prikazuje kao svoju žrtvu u Hramu. Prikazanje Isusovo u Hramu 
je nagovještaj njegove muke i smrti. Marija ga je, prema propisima o 
prvorođencima, prikazala Bogu. To je najveći Marijin prinos Bogu. S 
proroštvom koje je čula o maču boli, započelo je i Marijino prikazanje za naše 
spasenje. Marija je u žrtvi svoga sina, za naše očišćenje i spasenje, postala 
naša suotkupiteljica, kako nas uči naša Crkva. Marija tako neprestano nas 
prikazuje Bogu, koje je u oporuci svoga sina sa križa dobila za svoju djecu, 
dragome Bogu da nas čuva i vodi na svim našim životnim putovima. Ona tako 
postaje naša majka koja nas vodi svome Sinu, koji se pak za nas i za naše 
spasenje trajno prikazuje u Euharistiji da po njemu postignemo život vječni.  
 
     Danas se u Crkvi  slavi i Dan posvećenog života. Danas sve osobe, muških 
i ženskih redovničkih zajednica, posvećeni Bogu svojim zavjetima siromaštva, 
čistoće i poslušnosti, slave svoj dan. Oni su pozvani da, slaveći ovaj blagdan 
Prikazanja Gospodinova, u Isusu i Mariji nalaze svoje izvore radosti i žrtve. 
Redovnički život nalazi svoj smisao u Isusovom prikazanju i žrtvi.  Ali taj se 
poziv odnosi i na sve nas vjernike koji smo pozvani, na temelju svoga krštenja, 
na sveopću svetost svoga života. Posvećene osobe čeznu za ostvarivanjem 
svetošću svoga života ovdje na zemlji i zato su pozvane da više od ostalih 
vjernika daju primjer svoga svetog života u ljubavi i žrtvi, poput Isusa. 
Posvećeni život, koji nastoje živjeti redovnici i redovnice, svojevrsno je živo 
evanđelje koje se proteže od prvih početaka Crkve pa sve do danas.  
     Zavjetovani život redovnika i redovnica, kroz trajno življenje siromaštva, 
čistoće i poslušnosti, jasno je svjedočanstvo nazočnosti uskrslog Gospodina. 
Današnje društvo očekuje da u posvećenim osobama vidi konkretni odraz 
Isusova načina djelovanja, njegove ljubavi prema svakoj osobi, bez 
razlikovanja ili klasificiranja. U našem vremenu, osobe posvećenog života 
veliki su dar Božji Crkvi i narodu u kojemu vrše svoje zavjete i svjedoče 
svetost Božju svojim životom i radom. Posvećene osobe su nam poticaj da 
trajno čeznemo za uzvišenim i svetim vrlinama kršćanskog života. One su nam 
svima poziv na novo i aktivno življenje kršćanskih vrlina, prije svega u molitvi, 
pokori i žrtvi, a sve na veću slavu Božju. Svjedočanstvo svetosti obvezuje da i 
mi oduševljenom ljubavi živimo načinom života Isusa Krista, Djevice Marije, 
apostola i tolikih svetaca u kojima se Bog proslavio.  
Molimo zato danas Boga i tražimo zagovor Blažene Djevice Marije, da u 
svijetu poraste broj posvećenih osoba, a mi da porastemo u svetosti života. 
amen  
 
 
 
 



Dan posvećenog života – molitva vjernika 

 
 
 

Molitva vjernika 

 

 
Braćo i sestre, ujedinjena i zahvalna srca uputimo Gospodinu svoje 
prošnje. 
 

1. Jačaj sve koji hrabro naviještaju Evanđelje, posebno papu našeg Franju, 
biskupa našega Josipa, sve biskupe, svećenike, redovnike i redovnice, 
molimo te. 

2. Pomozi svim kršćanima da se u svome osobnom životu i u angažmanu 
u svijetu uvijek opredjeljuju za ono što je Kristovo, neka u svakome 
svijetli Krist da ga mnogi prepoznaju kao Svjetlo istinito koje prosvjetljuje 
svakog čovjeka, molimo te. 

3. Pomozi svima koji su odgovorni za druge da poštuju dostojanstvo i 
pravo svakog čovjeka, molimo te. 

4. Pomozi svima koji žive prema evanđeoskim zavjetima čistoće, 
siromaštva i poslušnosti da daju svjedočanstvo kako je lijepo posvetiti 
život Kristu i sve činiti iz ljubavi prema Bogu, molimo te. 

5. Blagoslovi sve redovničke zajednice i sekularne institute po cijelom 
svijetu, i ohrabri sve one mlade koji će se odazvati na tvoj poziv na 
posvećeni život, molimo te. 

6. Nagradi sve vjerne mrtve, osobito redovnike i redovnice, nagradom 
vječnog života u Nebu, molimo te 

 
 

Dobri Bože, obasjaj nas svojim Svjetlom da budemo ljudi žive vjere. 
Blagoslovi sva redovnička zvanja i daruj nam svoga Duha kako bi mogli 
biti graditelji tvoga Kraljevstva ovdje na zemlji i dionici vječne radosti na 
Nebu. Po Kristu Gospodinu našem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dan posvećenog života – molitva za sveta duhovna zvanja 

 
 
 

Molitva za sveta duhovna zvanja 
 

O Isuse Dobri Pastiru, primi našu hvalu i našu poniznu zahvalnost za sva 
zvanja koja, Duhom Svetim, neprestano darivaš svojoj Crkvi.  
Budi uz naše biskupe, svećenike i misionare, a osobito uz sve posvećene 
osobe; učini da daju primjer pravog evanđeoskog života. 
Ojačaj i učvrsti u ustrajnosti sve koji se spremaju za sveti Red i za posvećeni 
život da ostanu vjerni u svojoj nakani. Umnoži radnike Evanđelja da naviještaju 
tvoje ime svim narodima.  
Čuvaj mlade naših obitelji i naše župne zajednice; udijeli im raspoloživosti i 
velikodušnosti da te slijede. I danas na njih svrni svoj pogled i pozovi ih. Udijeli 
svima pozvanima snagu da sve ostave i izaberu samo tebe koji si ljubav. 
Oprosti neodazive i nevjernosti onima koje si izabrao, a nisu se odazvali.  
Čuj o Kriste naše zazive po zagovoru Presvete Marije, tvoje Majke i Kraljice 
apostola. Ona, pošto je vjerovala i velikodušno odgovorila, bila je uzrok naše 
radosti; ona neka prati svojom prisutnošću i primjerom one koje pozivaš u 
potpunu službu tvoga Kraljevstva. Amen                                                                         
                                                                                                 sv. Ivan Pavao II. 
 
 

Na te nakane može se izmoliti: Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, 
ili zapjevati neka prigodne pjesma 


