
Lipanj - subota, 4. 06. 2022. – dan molitve za sveta duhovna zvanja 

 
sv. Kvirin Sisački, biskup i mučenik 

Čitanja od dana: Dj 28,16-20.30-31; Ps 11,4.5 i 7; Iv 21, 20-25  
 

 
Navještaj svetog Evanđelja  

 
 
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu 

 
U ono vrijeme: Petar se okrene i opazi da ga slijedi onaj učenik kojega je Isus 
ljubio i koji se za večere bijaše privio Isusu uz prsa i upitao ga: »Gospodine, 
tko će te to izdati?« Vidjevši ga, Petar kaže Isusu: »Gospodine, a što s ovim?« 
Odgovori mu Isus: »Ako hoću da on ostane dok ne dođem, što je tebi do toga? 
Ti idi za mnom!« Stoga se pronese među braćom glas da onaj učenik neće 
umrijeti. No Isus nije rekao: .»Neće umrijeti«, nego: »Ako hoću da on ostane 
dok ne dođem, što je tebi do toga?« 
Taj učenik za ovo svjedoči i ovo napisa. I znamo da je istinito svjedočanstvo 
njegovo. A ima još mnogo toga što učini Isus i kad bi se sve redom popisalo, 
sav svijet, mislim, ne bi obuhvatio knjiga koje bi se napisale. 
Riječ Gospodnja. 

 
Prigodna propovijed  

 
     Zanimljivo je pitanje koje u današnjem Evanđelju Petar upućuje Isusu. 
Naime, gledajući učenika kojega je Isus posebno volio, pita ga što će biti sa 
njim nakon što uziđe k Ocu i više ne bude sa njima. U prethodnom 
evanđeoskom odlomku, Isus Petru pretkazuje mučeništvo, a prije toga mu 
daje veliku odgovornost da vodi njegovo stado – Crkvu.  
Petar zna što ga očekuje, ali on u svojoj ljudskoj znatiželji želi znati što očekuje 
i druge apostole, osobito „ljubljenog učenika“. Ali Isus mu ne daje odgovor koji 
pretkazuje njegovu budućnost i tako udovoljava njegovoj znatiželji, već ga 
opominje da prvenstveno vodi računa o sebi; o tome da on sam vjerno ide za 
njim, nasljedujuću ga tako da svojim životom bude drugima primjer i put kako 
za Isusom.  
Dragi vjernici, Isusu nas tako poučava da je njemu uvijek važnije da kritički 
preispitujemo svoje nasljedovanje Krista od toga da to isto činimo svojim 
bližnjima. Naime, svima nam je upućen poziv na nasljedovanje Isusa kakvo su 
nam svojim životima ispisali apostoli. U svjetlu toga poziva, zanimljiva je jedna 
važna činjenica iz današnjeg evanđeoskog teksta. Ljubljeni učenik nema ime. 
Tako taj učenik postaje slika svakoga od nas. Svatko može umjesto: „ljubljeni 
učenik“, staviti svoje ime i shvatiti kako je od Boga pozvan kako bi bio njegov 
ljubljeni učenik. Kako je svatko od nas Bogu na srcu kao njegovo ljubljeno 
dijete.  
Današnje Evanđelje kaže za njega da je on Isusov svjedok – da svjedoči za 
njega. On je svoje svjedočanstvo zapisao, a taj zapis je ovo Evanđelje koje 
smo slušali, a ljubljeni učenik je tako sam sv. Ivan.  



     Draga braćo i sestre. Mi smo ljubljeni Isusovi učenici današnjice. Zato nam 
se danas nameće pitanje: Da li se to može reći za mene i za svakoga od nas, 
kada se pogleda naš život; naše djelovanje?  
Isusov učenik je onaj koji nasljeduje Isusa; koji poput njega prolazi ovim 
svijetom čineći dobro i tako ga svjedoči primjerom svoga života. Može li se to 
reći za nas?  
Svaki pravi Isusov učenik je prvenstveno svjedok. To je svaki čovjek koji 
svjedoči da je od Boga ljubljen i koji u to iskustvo želi dovesti svakog čovjeka. 
Ljubljeni učenik je sama vidljiva Božja ljubav koja privlači i druge vodi i 
oduševljava ih da slijede Isusa. Takvi učenici su vjerodostojni svjedoci Krista i 
njegove ljubavi prema svakome čovjeku.  
Svjedoci smo kako se je današnji svijet umorio slušati one koji samo govore, a 
ne čine ništa, i zato se daje voditi onima koji svojim djelima svjedoče svoje 
riječi. Takvo smo svjedočanstvo vjere pozvan dati ovome svijetu – biti svjedoci 
Krista i svojim djelima svjedočiti da smo njegovi učenici.  
Da, draga braćo i sestre, svi trebamo biti svjedoci Isusa Krista, ali i sami 
trebamo svjedoke koji će nas poticati i utvrđivati u tome svjedočenju.  
Danas se u Crkvi spominjemo sv. Kvirina Sisačkog, biskupa, koji je 
mučeničkom smrću zapečatio svoje svjedočenje pripadnosti Kristu. Ali njegova 
smrt billa je sjeme za tolike nove vjernike koji su primjerom njegove žrtve i 
sami odlučili svojim životima nasljedovati Gospodina koji je i sam svoj život 
dao na žrtvi križa iz čiste ljubavi za naše spasenje.  
      Draga braćo i sestre. Svjedočanstvo vjere koje je dano primjerom života je 
glasnije od svake izrečene riječi i jasnije od svake napisane knjige.  
Ali, ne smijemo zaboraviti da smo i danas okruženi takvim Kristovim 
svjedocima. Kako u osobama tolikih progonjenih kršćana širom svijeta, tako i u 
mnogim svetim muževima i žena koji nas okružuju; u svetom ocu papi, u 
osobama biskupa, svećenika, redovnika, đakona i redovnica. Zar nam nisu svi 
oni izabrani Kristovi svjedoci, koji su se i sami osvjedočili kako nema ništa 
ljepšega na ovome svijetu, od toga da budemo ljubljena Božja djeca? Oni su 
toga svjedoci, a time i poziv svakom čovjeku da se i sam u to osvjedoči.  
Svakoj osobi koja živi svoj duhovni poziv, upućena je Isusova riječ iz 
današnjeg Evanđelja: „Idi za mnom“. Trebamo zato molitvom, ali i svojim 
djelima podržavati te Kristove izabranike, da budu istinski svjedoci onoga koji 
ih je pozvao, ali i moliti da Gospodin providi i dovoljan broj novih duhovnih 
zvanja.  
Moliti da nam svojim životom budu uzori, da nas u svojim molitvama 
zagovaraju kod Boga i da nas vode k Bogu, da i sami budemo njegovi svjedoci 
u svojim obiteljima, na radnim mjestima i svagdje gdje boravimo.  
„Idi za mnom“ to je poziv svakome od nas. To je poziv na svjedočenje, a takvo 
svjedočenje neće ostati bez ploda, kako ovdje na zemlji, tako jednom i u Nebu. 
Molimo zato Gospodina da nas neprestano jača Svetim Duhom da izvršimo 
poslanje njegovih ljubljenih učenika. Amen   
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Molitva vjernika 
 

Gospodinu, koji nas poziva da primjerom svoga životom svjedočimo njegovu 
ljubav i milosrđe, uputimo svoje molitve, zajedno govoreći: 

Usliši nas sveti Oče! 

1. Za Crkvu, da bude predvodnica u svjedočenju Božje ljubavi prema 
svakom čovjeku, molimo te 

2. Za papu Franju, da u zdravlju i snazi Duha Svetoga postojano ide za 
Isusom Kristom,  Učiteljem i Spasiteljem svakog čovjeka, molimo te 

3. Za biskupa našega Božu, da svojim životom daje primjer pastirske 
ljubavi prema Božjem stadu koje mu je povjereno, molimo te  

4. Za svećenike, đakone, redovnike i redovnice, da radosno svjedoče 
svoju pripadnost ljubljenim učenicima Isusa Krista, molimo te  

5. Za mlade, da ih Gospodine ohrabriš i potakneš da krenu za tobom, 
nasljedujući te u svetim duhovnim zvanjima, molimo te  

6. Za sve nas, da u snazi Duha Svetoga svjedočimo svoju vjeru u svojim 
djelima, molimo te 

7. Za sve pokojne, da nakon ovozemaljskog putovanja, postignu 
blaženstvo vječnoga života, molimo te.  

 

Gospodine, pozivaš nas na život nasljedovanja tvoga Sina. Daj nam svoga 
Duha da sve što radimo bude tebi na slavu, a nama na vječnu korist. To 
molimo po Kristu Gospodinu našem.  
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Molitva za sveta duhovna zvanja 

 
Učitelju dobri, Isuse Kriste,   
toliko mladih i danas te traži pitajući:“Što mi je činiti da baštinim život vječni?“.  
Dotakni njihova srca, zamiluj ih svojim pogledom,  
uputi im svoju riječ, pokaži im put.  
Daj im hrabrosti da ostave sve kako bi pošli za tobom. 
Neka se ne boje svoj život potpuno predati tebi.  
Nošeni snagom tvoga Duha i tvoje riječi,  
i poučeni svjedočanstvima tolikih svetih,  
neka se odvaže poći među siromahe našega društva i vremena. 
  
Nama, koji već pođosmo za tobom, obnovi snage i iscijeli rane.  
Daj nam, unatoč svim nevoljama, u srcu nositi radost i vedrinu.  
Ne dopusti da klonimo na putu,  
nego nam pomozi da svojim životom 
neumorno pružamo svjedočanstvo tvoje ljubavi i nježnosti.  
 
Na putu posvećenje i služenja,  
neka nas sve prati i zagovara tvoja Majka – ponizna službenica Gospodnja. 
Amen  

  

Na te nakane molimo: Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu  
(mogu se izmoliti i neke prigodne litanije ili zapjevati neka prigodna pjesma)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ured za pastoral duhovnih zvanja i ministranata, Sračinec 2022. 


