
SVIBANJ – subota, 6. 05. 2017. – dan molitve za sveta duhovna zvanja 

ČITANJA: Dj 9,31-42; Ps 116,12-17; Iv 6,60-69 

 

NAVJEŠTAJ SVETOG EVANĐELJA (Iv 6, 60-69) 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu 

U ono vrijeme: Mnogi od Isusovih učenika rekoše: »Tvrda je to besjeda! Tko je može 
slušati?« A Isus znajući sam od sebe da njegovi učenici zbog toga mrmljaju, reče im: 
»Zar vas to sablažnjava? A što ako vidite Sina Čovječjega kako uzlazi onamo gdje je 
prije bio?« 
»Duh je onaj koji oživljuje, tijelo ne koristi ništa. Riječi koje sam vam govorio duh su i 
život su.« 
»A ipak, ima ih među vama koji ne vjeruju.« Jer znao je Isus od početka koji su oni 
što ne vjeruju i tko je onaj koji će ga izdati. I doda: »Zato sam vam i rekao da nitko ne 
može doći k meni ako mu nije dano od Oca.« 
Otada mnogi učenici odstupiše, više nisu išli s njime. 
Reče stoga Isus dvanaestorici: »Da možda i vi ne kanite otići?« Odgovori mu Šimun 
Petar: »Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga! I mi vjerujemo i 
znamo: ti si Svetac Božji.« 
Riječ Gospodnja 
 
 
 

PRIGODNA PROPOVIJED 
 
 

Svećenik – navjestitelj Riječi života vječnoga  

 
Tekst iz današnjeg Evanđelja nastavak je evanđeoskog teksta u kojemu Isus govori o 
sebi kao kruhu života, koji čovjek mora blagovati ako želi imati vječni život u sebi. 
Takav govor podijelio je mnoštvo koje je slijedilo Isusa. Nisu shvaćali kako bi itko 
mogao blagovati živa čovjeka, i zbog tog nerazumljivog i „tvrdog“ govora mnogi su 
Isusu okrenuli leđa i više nisu išli za njim. To je događaj koji je zasigurno pogodio 
Isusa, koji je mnoštvu uputio svoju riječ:“Dođite k meni!“, a sada su ga mnogi 
napustili. 
Draga braćo i sestre u Kristu. 
Božja Riječ uvijek od nas zahtijeva opredjeljenje. Ona pred nas stavlja izbor; prihvatiti 
je ili je odbaciti. Ali taj izbor u sebi nosi i vječne posljedice. Jer slušanje i vršenje 
Božje Riječi, ili pak odbacivanje i nevršenje Božje Riječi, su odsvirane note u 
vremenu koje imaju svoj odjek u vječnosti. Zato je Isusu toliko stalo da riječ koju on 
upućuje narodu, a to je riječ samog nebeskog Oca, nađe svoj dom u svakom 
ljudskom srcu da ona bude vidljiva u njegovom svagdašnjem djelovanju. Ali ne 
smijemo zaboraviti da je sam Isus utjelovljena Božja Riječ. Slušati i prihvatiti Božju 
riječ, znači hraniti se samim Isusom Kristom.  



To je hrana koja nam daje sigurnost i jakost na životnom putu. To je hrana koja 
poznaje, i koja vodi na samo jedan put, a to je put k Ocu Nebeskom.  
To je hrana koja u konačnici daje vječni život. Onaj tko napusti Isusa, napušta i 
njegovu spasonosnu riječ i u konačnici može ostati bez života vječnoga.  
Zato je prevažno za nas vjernike da cijelog svojeg života budemo do nogu Isusovih 
kako bismo mogli čuti njegovu riječ, kako bismo mogli od njega učiti, njime se hraniti i 
svoj život po njegovoj riječi oblikovati, da jednom možemo gledati lice našeg 
Nebeskog Oca. 
  
Neki bi možda pomislili kako su ljudi Isusova vremena bili veći sretnici od nas jer su 
Božju Riječ slušali po osobi Isusa Krista. Ali i mi, ljudi današnjice, nismo u tome 
zakinuti. Ta ista riječ i nama je upućena i možemo je čuti po onima koji nisu ostavili 
Isusa, već su mu svojim životima dali odgovor koji je Isusu dao i sam sv. Petar u 
današnjem Evanđelju: »Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga! I 
mi vjerujemo i znamo: ti si Svetac Božji.« Taj odgovor Isusu dali su svećenici koji 
Riječju Božjom hrane ljude današnjice kako bi po njoj ljudi imali život u sebi i jednom 
onaj neprolazni život u Nebu.  
Tako nama i danas Isus progovara preko Crkve. Isus nas želi nahraniti sobom. Zato 
nam se u svetoj Euharistijskoj gozbi daruje za hranu po svojoj Riječi i po Svetoj 
Pričesti, da po toj hrani budemo privučeni k Ocu Nebeskom i da jednom k njemu po 
smrt i dođemo. A svete Euharistijske gozbe nema bez svećenika. 
Svećenik tako postaje osoba koja je za svakog vjernika hranilište života vječnoga. 
Hranilište ne hrani samo sebe, već je tu za druge. Ono je tu sa jedinom svrhom - da 
posluži spasonosnu hranu. Tako i svećenik ne naviješta svoju, već Božju Riječ. On je 
ne naviješta zbog sebe, već njome hrani ljude današnjice da ne umru za život vječni. 
Zato u osobi svećenika slušamo samoga Isusa koji nas želi privući k sebi i dovesti k 
sebi u vječno blaženstvo.  
Pozvani smo zato, neprestance moliti za svećenike da budu navjestitelji Božje riječi 
ne samo riječima već i primjerom svoga života.  
Pozvani smo od Isusa moliti i za nova duhovna zvanja, kako ovaj svijet ne bi ostao 
bez žive Božje riječi jer: „Ne živi čovjek samo o kruhu već o svakoj riječi koja izlazi iz 
Božjih usta.“(Mt 4,4) 
Pozvani smo da vjerujemo samo Isusu, koji jedini ima riječi života vječnoga, i da ga 
nikada ne napustimo, već da ga svojim životom nasljedujemo. Za tu milost danas 
molimo Gospodina. Amen   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MOLITVA VJERNIKA 
 
Bogu Ocu koji nam daruje svoju Riječ da bi po njoj mogli doći k njemu, uputimo svoje 
molitve.  
 
 

1. Da Crkva uvijek bude čuvarica i navjestiteljica žive i djelotvorne Božje riječi 
današnjem svijetu. Molimo te.  

2. Da papa, biskupi, svećenici, redovnici, redovnice i đakoni, Božju riječ 
navještaju ne samo riječima već i primjerom svoga života. Molimo te  

3. Da nam Blažena Djevica Marija bude uzor kako slušati i živjeti Božju riječ. 
Molimo te  

4. Da Gospodine pozoveš dovoljan broj novih navjestitelja tvoje riječi koji će je 
naviještati po svetim duhovnim zvanjima. Molimo te   

5. Da daruješ svoga Duha svim vjeroučiteljima da u srca mladih pohrane tvoju 
Riječ koja će hraniti i oblikovati njihova djela. Molimo te  

6. Da kršćanski roditelji svojoj djeci budu vjerodostojni navjestitelji Božje riječi. 
Molimo te 

7. Da svi oni koji su živjeli po Božjoj riječi na zemlji, po smrti zadobiju nagradu 
blaženog života u vječnosti. Molimo te   

 
 
Svemogući vječni Bože. Podaj nam Duha Svetoga da tvoja riječ bude jedina staza 
našim životnim koracima na putu prema tebi. To molimo po Kristu našem Gospodinu. 
amen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA (na kraju mise) 

 
O sveta Majko Božja i premila Majko naša, 
ti kraljice apostola, ti pomoćnice kršćana. 
Tvojemu se materinskom milosrđu utječemo  
da nam od Boga isprosiš mnogo svetih svećenika,  
redovnika i redovnica. 
 
Ti sve možeš kod Božanskog Sina svoga, 
našeg velikog svećenika, 
koji je sama sebe žrtvovao na drvu križa  
za otkup i spasenje svijeta 
i još se žrtvuje svaki dan na našim oltarima. 
 
Uslišaj molbu naroda svoga,  
koji te ljubi i štuje od davnine kao  
svoju Kraljicu, Odvjetnicu i Majku. 
 
Zagovaraj nas kod presvetog Srca Isusova, 
da nam se smiluje i da nam dadne mnogo svetih duhovnih pastira. 
 
Budi na pomoć svim svećenicima, redovnicima i redovnicama, 
blagoslovi ih u svetom radu za spasenje i posvećenje duša naših. Amen  
 
 
Na te nakane molimo: Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu  
(po vlastitom izboru, mogu se moliti i neke druge molitve, prigodne litanije ili zapjevati 
koja prigodna pjesma)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


