
Srpanj - subota, 3. 07. 2021. – dan molitve za sveta duhovna zvanja 

 
Sveti Toma, apostol 

Čitanja vlastita: Ef 2,19-22; Ps 117,1-2; Iv 20,24-29 (SvČ str. 79) 

Navještaj svetog Evanđelja 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu 
Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kada dođe Isus. 
Govorili su mu dakle drugi učenici: »Vidjeli smo Gospodina!« On im odvrati: »Ako ne 
vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne 
stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati.« I nakon osam dana njegovi učenici 
bijahu opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u 
sredinu i reče: »Mir vama!« 
Zatim će Tomi: »Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj 
bok i ne budi nevjeran nego vjeran.« Odgovori mu Toma: »Gospodin moj i Bog moj!« 
Reče mu Isus: »Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a 
vjeruju!« 
Riječ Gospodnja. 

 
Prigodna propovijed 

 
     Danas Crkva slavi jednog od najpoznatijeg apostola; svetog Tomu, kojega smo 
već navikli nazvati nevjerni Toma i kojega pomalo osuđujemo zbog toga što nije htio 
povjerovati u Isusovo Uskrsnuće.  
Često smo slušali današnje evanđelje i možemo o njemu razmišljati na razne načine. 
Međutim kada malo bolje razmislimo o današnjem evanđelju i Tominoj reakciji, onda 
nam u prvi plan dolaze do izražaja ostali Isusovi apostoli i učenici u kojima možemo 
potražiti uzrok Tominoj sumnjičavosti. Vidimo kako se ovdje zapravo susrećemo s 
prvim neuspjehom apostola u njihovom navještaju Uskrslog Gospodina. Iako su 
vidjeli i susreli Uskrsloga, Toma im ne vjeruje. Možemo si samo zamisliti kako su se 
apostoli iznenadili zbog toga, pa su možda i samome Tomi pomalo zamjerili. Naime, 
tri su godine zajedno proveli u društvu sa Isusom, dobro su se poznavali. Nisu imali 
tajni jedan pred drugim, a unatoč tome, Toma im ne vjeruje.  
Zašto se je to dogodilo? Razlog bi mogli pronaći u Tominom karakteru i njegovoj 
prevelikoj sumnjičavosti. Možda je bio previše razočaran zbog Isusove muke i smrti, 
a možda je bio i drugima zavidan što je propustio susret sa Uskrslim Gospodinom. 
Tko zna? Mogli bi nabrajati razloge, ali mogli bi glavni razlog pronaći i u slabom 
svjedočenju ostalih apostola.  
Kaže Evanđelje da su mu prenijeli vijest riječima: „Vidjeli smo Gospodina!“. Rekli su 
to tako jednostavno, mlako, kao da govore o nekoj običnoj stvari ili događaju. Tvrde 
da je Isus živ, a ništa se ne događa na te njihove riječi.  
Gotovo da čujemo kako iz Tome progovara: „Tvrdite da je Isus uskrsnuo, ali zašto 
onda sjedite ovdje u strahu i dalje drhtite pred Židovima? Zašto niste otišli Ani, Kajfi, 
Pilatu ili Herodu i navijestili im tu radosnu vijest? Zašto niste izašli pred narod i njima 
ne propovijedate da je Isus uskrsnuo?  Kažete da je Isus uskrsnuo, da je živ, a zašto 
se onda još u strahu? Zašto se ta sjajna vijest ne očituje na vašem ponašanju i 
držanju? Govorite o najvećem događaju povijesti, ali istovremeno ovdje bespomoćno 
sjedite. Dragi prijatelji, vaše svjedočanstvo nije vjerodostojno. Vaše ponašanje nije u 
skladu s onim o čemu govorite. Ne mogu vam zato vjerovati dok i sam ne vidim, jer 
po vašem djelu  ne mogu spoznati da govorite istinu.“ 



Mogli bi i tako rekonstruirati pozadinu Tomine nevjere, a tada se naša slika o 
nevjerom Tomi lako može promijeniti, jer njegova nam nevjera postaje razumljiva 
zbog slabog svjedočanstva  ostalih apostola.  
Ali, dragi vjernici, ne smijemo odmah zbog toga osuditi apostole. Stanje, nažalost, ni 
danas nije drugačije. I mi se često žalimo da nam svijet ne vjeruje. Optužujemo ljude 
da su ravnodušni i nevjerni, da ne drže do crkve, do sakramenata, osobito do 
nedjeljne svete mise, do života po vjeri, ali nemojmo kriviti samo njih. Moguće je da ni 
naše svjedočanstvo vjere nije uvjerljivo.  
Vidite, Crkva nisu građevine i dvorane. Crkva nije samo papa, biskupi, svećenici i 
redovnici. Crkva je živa zajednica Isusovih vjernika. Crkva ste svi vi, dragi župljani. Vi 
i ja zajedno smo to živo kamenje Kristove Crkve, jer mi nismo po krštenju postali 
samo dio neke organizacije već smo postali živi Kristovi udovi. Isus svojoj Crkvi nije 
ostavio riječ Evanđelja da ga samo naviješta, već da po njemu živi. Zbog toga smo 
svi pozvani da budemo prisutni u javnom životu, iako znademo da tada moramo 
računati i da će nas se zbog naše vjere i života po njoj izrugivati, da ćemo biti 
diskriminirani ili stavljeni na stup srama.  
Sve je to doživio i Isus u svom zemaljskom životu. Ali mi se unatoč tome, ne smijemo 
zatvoriti unutar zidova crkve, sakristiji ili svojih obiteljskih domova u strahu od tih 
vanjskih neprijatelja, jer i nam u takvoj situaciji straha i preplašenosti dolazi Isus i 
progovara nam „Mir vama“. Njegova živa prisutnost među nama nas mora osloboditi 
straha jer on je pobijedio svijet i zlo u njemu, On će i nama dati svoju jakost; svoga 
Duha, da hrabro svojim životom dadnemo svjedočanstvo Evanđeoskih vrijednosti.  
Uskrsli Isus nije svoje učenike oslobodio neprijateljstva svijeta, već im je dao Duha 
Svetoga da budu njegovi hrabri svjedoci. Tako ni nas Isus ne oslobađa naših 
neprijatelja, već nam daruje sebe. Daruje nam se kroz svoj mir sa kojim možemo bez 
straha životom svjedočiti uskrslog Gospodina. Sa smirenim srcem, mi smo onda 
spremni prihvatiti sve neprijateljske izazove te svojim životom posvjedočiti drugim 
ljudima, osobito onima koji ne vjeruju, da je Isus uskrsnuo, da je među nama prisutan 
i da je on jedini Spasitelj čovjeka i Gospodar ovoga svijeta. Sjetimo se da su apostoli 
kasnije, kada su primili Duha Svetoga, smjelo naviještali da je Isus uskrsnuo. Tada 
su svojim životima svjedočili o onome što su naviještali.  
     Sveti Toma apostol je prema predaji širio Evanđelje u Siriji, Perziji te u Indiji gdje 
je i podnio mučeničku smrt. Nedaleko grada Madrasa (današnji grad Chennai) u Indiji, 
nalazi se križ iz sedmog stoljeća koji označuje mjesto njegovog mučeništva. I danas 
u Indiji postoji oko 750 000 takozvanih „Tominih kršćana“, dok je njegovo tijelo 
tijekom niza  povijesnih okolnosti dospjelo u talijansku pokrajinu Abruzzo u grad 
Ortoni gdje se i danas nalazi. 
     Draga braćo i sestre u Kristu. I mi smo primili Duha Svetoga za isto poslanje i isti 
život po vjeri. Zato se danas zapitajmo: Da li je moj život živo svjedočanstvo onoga u 
što vjerujem? Da li su moje riječi i djela u svagdašnjem životu odraz onoga što u crkvi 
ispovijedam?  
Kako bi bili istinski i vjerodostojni Isusovi svjedoci, dopustimo da nas prožme radost 
vjere u Isusovu uskrslu prisutnost među nama, koju doživljavamo kod svake svete 
mise, u zajednici braće i sestri u vjeri, kako bi je onda mogli smjelo prenositi i 
„nevjernim Tomama“ današnjice. 
Zato smo i danas, na prvu subotu u mjesecu, pozvani moliti za sveta duhovna zvanja, 
osobito svećenička, po čijim posvećenim rukama imamo milost žive Isusove 
prisutnosti pod prilikama kruha i vina. Moliti da u svojoj službi budu vjerni Božjem 
Pozivu kako bi svojim životom bili živi navještaj Isusova Evanđelja i tako nevjerne i 
malodušne duše privukli Uskrslom Gospodinu. U tome molimo i zagovor svetog 
Tome apostola, kako bi svi mi, svojim životom ispovijedali samo jednu pravu istinu o 
Isusu, koju je on posvjedočio svojom krvlju: „Gospodin moj i Bog moj!“ Amen 
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Molitva vjernika 
 
Braćo i sestre. Pozvani smo životom dati živo svjedočanstvo vjere u živu 
prisutnost Uskrslog Gospodina među nama. U vjeri da je Uskrsli među nama, 
uputimo mu svoje prošnje zajednički govoreći: 
 

Gospodine, usliši nas! 
 

 
1. Za Crkvu, raširenu po cijelome svijetu; da vršeći apostolsko poslanje 

napreduje u svetosti i milosti, molimo te 
2. Za papu našeg Franju, sve biskupe, svećenike i đakone; da službu 

naviještanja Radosne Vijesti koju si im povjerio ustrajno vrše po primjeru 
svetog Tome apostola, molimo te. 

3. Za nova duhovna zvanja; da u svojoj Crkvi podigneš nove apostole 
današnjice koji će vjerno naviještati vjeru u Uskrslog Gospodina 
povjerenom im narodu, molimo te. 

4. Za redovničke zajednice; uvećaj broj redovnika i redovnica kako bi se 
neumornom ljubavlju brinuli za najpotrebnije, molimo te.  

5. Za nas okupljene na ovome slavlju; da nas po ovoj svetoj gozbi još više 
učvrstiš u međusobnom razumijevanju i zajedništvu, molimo te. 

6. Za naše pokojne; da po tvome milosrđu zavrijede vječno živjeti u 
zajedništvu svetih, molimo te. 

 
 
Gospodine Isuse, sveti Toma apostol ostavio nam je hrabro svjedočanstvo 
nepokolebljive vjere. Učvrsti i nas u toj vjeri, nadi i ljubavi kako bismo bili tvoji 
dostojni učenici, koji živiš i vladaš u sve vijeke vjekova. Amen  
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Molitva Duhu Svetom za sveta duhovna zvanja  

 
Duše vječne ljubavi, 
koji proizlaziš od Oca i Sina, 
zahvaljujemo ti za sva zvanja 

apostola i svetih koji su oplodili Crkvu. 
Nastavi, molimo te, to svoje djelo. 
Sjeti se kako si na Duhove sišao na apostole, 
sjedinjene u molitvi s Marijom, Isusovom majkom, 
i pogledaj na svoju Crkvu 
kojoj su osobito danas potrebni sveti svećenici; 
vjerni i istinski svjedoci tvoje milosti: 
kojoj su potrebni redovnici i redovnice, 
da pokažu radost onoga koji živi samo za Oca, 
koji vrši poslanje i Kristovo prikazanje, 
koji djelatnom ljubavlju gradi novi svijet. 
Duše Sveti, trajni izvore radosti i mira, 
ti si koji otvaraš srce 

i pamet božanskom pozivu; 
ti si koji činiš djelotvornim 

svaki poticaj na dobro, istinu, djelatnu ljubav. 
Tvoji neizrecivi jecaji 
uzdižu se k Ocu iz srca Crkve, 
koja trpi i bori se za Evanđelje. 
Otvori srca i pameti mladićima i djevojkama, 
da novi procvat svetih zvanja 
pokaže vjernost tvoje ljubavi, 
i svima koji mogu upoznati Krista, 
pravo svjetlo koje je došlo na svijet 
ponuditi svakom ljudskom biću 
sigurnu nadu vječnoga života. Amen. 

                                                       sv. papa Ivan Pavao II. 
 
 

 

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 2021. 


