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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 
 
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  

 
     Božja Riječ je uvijek aktualna. Iako je napisana prije više od 2000 godina, 
ona se prenosi kroz prošla stoljeća na sve generacije vjernika danas i na one 
koji će to biti u generacijama koje dolaze. Njezina poruka i dan danas zadire u 
srž svih naših problema koji nam ne dopuštaju da živimo sretnim, mirnim i 
slobodnim životom. Naime, današnje Evanđelje kao da je sažetak članaka iz 
dnevnih novina. Govor o nepravdi, pohlepi, korupciji, laži, dvoličnosti, o 
nepoštenom snalaženju onih koji su na vlasti…. aktualne su teme i danas u 
21. stoljeću u kojemu se toliko govori o ravnopravnosti, pravima i pravu na 
vlastito mišljenje, ali samo onda kada se ne radi o vjerskim stvarima. Kada je 
riječ o vjeri i vjerskim stvarima, onda smiješ protiv njih govoriti koliko želiš, a 
sve je to za čovjeka današnjice sloboda mišljenja i govorenja, ali ako govoriš o 
kršćanstvu i njegovu nauku, onda tu odmah nestaje sloboda govora, jer taj 
govor se smatra govorom diskriminacije, pa čak i mržnje.  
Nažalost, tako je to širom svijeta. Ali, kad bi poruka Evanđelja bila više 
raširena, odnosno, kad bi naša vjera koju propovijedamo i slušamo bila 
življena u našoj svakodnevnici, svijet bi doista izgledao drugačije. Ali, svjesni 
smo kako su mnogi kršćani samo na papiru vjernici, a vjera bez djela je mrtva. 
Kršćanstvo bez žive i djelotvorne ljubavi koja ne vidi brata i sestru u nevolji 
pored sebe - umire.  
Vjerojatno nas sve obuzima ljutnja kada se susrećemo sa nepravdom i živcira 
nas kada vidimo da osobe koje je nanose drugima, dobivaju nerijetko prva i 
počasna mjesta.   



Iako nam to smeta, kao vjernici – oslonjeni na Božju riječ, a ne na ljudsku, 
znademo da iza svega stoji Bog – milosrdan i pravedan, oko kojega se 
okupljamo na svakom Euharistijskom slavlju. Oko Boga koji će nas suditi po 
tome kakva nam je vjera, kako je naše kršćanstvo uistinu življeno. 
     Glavna poruka današnjeg Evanđelja se zasigurno krije u Isusovim riječima: 
„Tko je vjeran u najmanjem, i u najvećem je vjeran; a tko je u najmanjem 
nepošten, i u najvećem je nepošten.“       
Draga braćo i sestre. Nismo svi pozvani raditi velike stvari i ne možemo svi biti 
veliki humanitarci. Ali, svaki od nas živi u obitelji, domu, ima prijatelje i 
poznanike. U tim okruženjima možemo i trebamo djelovati. Reči će, na tome 
tragu, sveta Majka Terezija: „Ne možemo svi raditi velike stvari. Ali svaki od 
nas može raditi male stvari s velikom ljubavlju.“ I ta ljubav; kršćanska ljubav, 
započinje upravo u maloj obiteljskoj zajednici, u odnosima roditelja prema 
djeci, u odnosima između supružnika i obratno. I ta ljubav, izvana tako mala 
stvar, a opet je toliko velika i važna. I tko je vjeran u tome malenome, može biti 
vjeran i u drugim pothvatima. Odnosno, tko svoju svakodnevnicu živi prema 
moralnim zakonima, tko sudjeluje u sakramanetalnim slavljima i tko je s 
molitvama na usnima, tko zna kleknuti pred Bogom – taj će znati činiti i velika 
djela u ovome svijetu. A najveće djelo jest voljeti Boga i čovjeka.  
     Dragi vjernici, ne možemo služiti dvojici gospodara; ne možemo biti od 
ovoga svijeta i biti Božji. Svijet odbacuje Boga i zato je osuđen na propast. No, 
Bog želi pomoći ovome svijetu, svojoj ljubljanoj djeci. Samo svijet s Bogom u 
središtu može biti svijet mira, pravde, poštenja i ljubavi. Zato, služimo Bogu, a 
ne materijalnim dobrima, jer od njega nam je sve, i pronaći ćemo mir i hvaliti 
se Gospodinom koji gleda na siromaha i potrebna čovjeka da mu pomogne.  
     Danas, na dan molitve za sveta duhovna zvanja, Crkva nam pred oči 
stavlja muškarce i žene kojima je Bog povjerio veliko blago; da budu 
navjestitelji i svjedoci Božje Riječ. Oni su postavljeni da budu upravitelji 
svetinja naše vjere. Da budu djelitelji spasonosnih dobara koje Bog daje 
svome putničkom narodu kako bi sigurno došao k njemu u nebesku domovinu. 
Njima je puno povjereno, zato će se od njih i puno tražiti na Božjem sudu. Zato 
smo mi, vjernička zajednica, pozvani za njih moliti i podupirati ih svojom 
djelatnom pomoću i biti sa njima u zjedništvu vjere, nade i ljubavi, kako bi u 
poslanju koje su primili od Boga ostali: vjerni, pošteni i nesebični, ali i lukavi i 
mudri u upravljanju ovozemljskim dobrima.  
Zato i danas molimo: Gospodine podaj papi, biskupima, svećenicima, 
đakonima, redovnicim i redovnicama srce puno ljubavi kako bi pod vodstvom 
Duha Svetoga mudro i razborito vodili tvoju Crkvu putem spasenja.  Amen  
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Molitva vjernika 
 
Braćo i sestre, s pouzdanjem se pomolimo Bogu Ocu, koji zna sve naše 
potrebe i želje. Molimo ga zajedno govoreći: 
 

Usliši nas dobri Oče! 
 
 
1. Gospodine, nadahnjuj svoju Crkvu širom svijeta da promiče pravednost i da  
    potiče svoje vjernike na svakodnevnu brigu za vječno spasenje, molimo te.  
2. Gospodine, blagoslovi sve duhovne pastire Crkve da se ustrajno brinu za  
    duhovno dobro svih povjerenih im vjernika, molimo te. 
3. Gospodine, pozovi mladiće i djevojke u sveta duhovna zvanja kako bi u  
    Crkvi bili tvoji radosni svjedoci, molimo te. 
4. Gospodine, umnoži redovničke zajednice u našoj biskupiji, molimo te. 
5. Gospodine, ministranti i ministrantice su tvoji vjerni poslužitelji kod oltara;  
    ojačaj im vjeru u tvoju živu prisutnost u našim crkvama, molimo te. 
6. Gospodine, pomozi nam da budemo pravedni, pošteni i osjetljivi za ljude u  
    raznim potrebama kako bi im mogli primjereno pomoći, molimo te. 
7. Gospodine, u svoje nebesko Kraljevstvo uvedi sve naše pokojne, molimo te.  

 
 
Bože, Oče, obdari nas snagom svoga Duha da budemo mudri i razumni 
upravitelji svoga života; da se znademo zemaljskim dobrima pravedno 
služiti, a za nebeskim težiti, a svojoj Crkvi providi dovoljan broj svetih 
duhovnih zvanja, po Kristu Gospodinu našem.  
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Molitva za sveta duhovna zvanja 

 
Bože Sveti! 

Blagoslovi našu Varaždinsku biskupiju 
podižući u njoj velikodušne mladiće i djevojke, 

koji će odano služiti Crkvi i 
Tvome narodu kao: svećenici, đakoni, 

redovnici, redovnice i Tebi posvećene osobe. 
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. 


