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Euharistijsko klanjanje - Krist, mir naš! 
 
 

 
Pjesma: Sa nebesa sad će doći, ili druga prikladna pjesma 
 

 
 

Uvodna molitva 
 
Gospodine, biti u tebi, to je sve. 

To je sve, to je savršenstvo, to je spas. 
Tjelesne oči zatvoriti, oči srca otvoriti 

i uroniti u tvoju prisutnost. 
Sabrat ću sebe i svoje rastresenosti 
i povjeriti se tebi. 

 
Sebe stavljam u te kao u veliku ruku. 
Nije mi potrebno govoriti da me ti čuješ. 

Ne treba mi brojati čega nemam, 
ne treba te podsjećati, 

niti ti treba govoriti što se na ovom svijetu događa 
i za što nam je sve potrebna tvoja pomoć. 
 

Ne ţelim bjeţati od ljudi niti im izmicati. 
Neću mrziti buke ni jurnjave. 

Ţelim ih samo uključiti u svoju šutnju 
i biti pripravan za tebe. 
 

Htio bih šutjeti umjesto svih što trče, 
što buče, što su rastreseni, 
imati vremena umjesto svih što vremena nemaju. 

Sa svojim osjetilima i mislima čekam da ti dođeš. 
 

Gospodine, u tebi biti, to je sve 
što za sebe molim. Time sam izmolio  
sve što mi treba za vrijeme i za vječnost. 

(Jörg Zink) 
 

 
Iz Knjige psalama (Ps 62, 6-13) 
 

 
Samo je u Bogu mir, dušo moja, 

samo je u njemu nada moja. 
Samo on je moja hrid i spasenje, 
utvrda moja: neću se pokolebati. 
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U Boga je spasenje moje i slava; 
Bog mi je hridina silna, utočište. 

U nj se, narode, uzdaj u svako doba; 
pred njim srca izlijevajte: 
Bog je naše utočište! 

 
Sinovi su ljudski samo dašak, 

laţ su djeca čovječja: 
svi da stanu na tezulju, 
od daha bi lakši bili. 

 
U grabeţ se ne uzdajte 
nit’ se otetim tašto hvalite; 

umnoţi l’ se blago, nek’ vam srce za nj ne prione. 
 

Bog rekao jedno, a ja dvoje čuo: 
»U Boga je snaga! U tebe je, Gospode, dobrota! 
Ti uzvraćaš svakom po djelima.« 

 
 
Meditacija 

 
 

Svaki puta kada nazočim euharistiji, slušam riječi 
što ih svećenik izgovara prije no što mi daruje čitava 
tebe u pričesti: »Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao 

svojim apostolima: Mir vam ostavljam, mir vama 
svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego 

vjeru svoje Crkve…« Danas ovdje pred tobom ponavljam 
te riječi, s iskrenom molitvom da doista ne 
gledaš našu grešnost, nego vjeru Crkve koja nas uči 

da samo ti moţeš darovati istinski i pravi mir. 
 
Gospodine, daruj nam mir. Daruj nam mir koji samo ti 

moţeš dati, mir koji ne daje ovaj svijet ili bilo koji 
čovjek, mir privida i prolaznosti, mir kupljen ili prodan, 

mir na papiru i mir koji se glumi. Daruj nam 
svoj mir, mir koji liječi, mir koji vraća nadu, mir koji 
sabire snagu. Daruj nam svoj mir koji je jedini kadar 

mijenjati našu nutrinu, ući u naše srce i naš um i mijenjati 
nas u graditelje mira.  

 
Daruj nam svoj mir koji 
daje sigurnost u svako nemirno vrijeme, koji smiruje 

strasti mrţnje i prezira, koji otvara srce za drugoga, 
koji napunja ljubavlju. Daruj nam svoj mir, Gospodine! 
 

 
Pjesma: Mir, pravi mir daje Krist, Gospodin naš! 
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I sada ovdje pred tobom, Gospodine, ţelim postati 
svjestan riječi psalmista: »Samo je u Bogu mir, dušo 

moja, samo je u njemu nada moja.« Ţelim postati 
svjestan da sva moja traţenja i moja lutanja rezultiraju 
nemirom te da me samo povratak tebi smiruje 

i vraća nadu. Ţelim postati svjestan, Gospodine, da 
ovaj svijet ne daje mir nego ga samo ruši i da samo 

tvoja prisutnost moţe smiriti nemirno srce. A »nemirno 
je srce naše, dok se ne smiri u tebi«.  
 

Ti, moja utvrdo! Ti, moja hridi! Ti si moje spasenje! 
Daruj mi svoj mir, da i ja mogu postati mirotvorcem. 
Smiri nemirne korake, vrati me na pravi put, 

prigrli me k sebi i ne daj da mi išta istrgne iz tvoje 
prisutnosti, iz tvoje ljubavi, iz tvoje milosti. Potreban 

mi je tvoj mir u ova vremena koja nas trgaju, koja nas 
opterećuju uţurbanošću i jurnjavom. Potreban mi je 
tvoj mir dok nemiran lutam i traţim smirenje koje 

je bez tebe prividno i ne traje dugo. I zato te molim, 
daruj mi svoj mir. Mir koji istinski mijenja čovjeka, 
koji na njemu ostavlja tvoj pečat, mir koji traje. 

 
 

Pjesma: To je mir kao rijeka… 
 

 
Gospodine, začetniče svakog mira, za MIR te molimo. 
Mira daj nemirnim srcima, srcima koja te traţe, 

koja lutaju. Mira daj našim obiteljima, mira supruţnicima, 
očevima i majkama, braći i sestrama. 
 

Mira daj našim selima i gradovima, mira susjedstvima, 
mira našoj domovini. Daruj svoj mir ovome svijetu, 

narodima i nacijama, malima i velikima.  
 
Daruj svoj mir, Gospodine, svima onima kojima su srca ispunjena 

mrţnjom, koji smjeraju na ratove i nemire. Pomiri suprotstavljene, spoji 
razdijeljene, izmiri posvađane. 
 

Daruj svoj mir, Gospodine, tjeskobnima i 
uplašenima, napuštenima i ostavljenima, bolesnima 

i razočaranima. Neka se smire ratovi i krvoprolića, 
neka utihne oruţje, neka u godini koja je pred nama 
svi budemo graditelji mira u svijetu u kojem ţivimo. 

 
Pjesma: Mira daj srcima, mira obiteljima, mira narodima, 
mira cijelom svijetu! 
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Šutnja. 
 

 
Završna zahvala 
 

 
Ti si, Gospodine, moje utočište, 

moja zaštita u svakoj opasnosti, 
moj mir u svakoj borbi, 
zid koji me štiti, 

utvrda koja me čuva, 
vrata što me osiguravaju. 
 

Koga da se bojim? 
Ti si blizu i onda kad ja ne znam kamo bih. 

O mojoj muci vise plodovi za te, 
i onda kad ih ne vidim. 
Što mi moţe nauditi? 

 
Duši mojoj pokazuješ sliku 
svoje buduće slave. 

Otkrivaš mi smisao 
koji sam traţio tjeskobno, 

smisao borbe i suza. 
Otkrivaš mi sliku svog mira. 
Hvala ti za to. 

 
Ti si cilj mojeg putovanja, 

tvoje kraljevstvo traţim. 
Učini da i ja budem utočište, 
da štitim mir i dobrotu, igru i ljepotu. 

Daj da naspram nesklada mrţnje 
pjevam pjesmu hvale. 
 

 
Pjesma: O tolika Tajna to je ili Divnoj dakle (Pjesmarica župne zajednice, br. 

534. ili 533.) 
 
 
Blagoslov s Presvetim 
 

 
Pjesma: Pohvale Imenu Božjem (Pjesmarica župne zajednice, 
br. 535.) 

 
 

Pjesma: Sakramentu veličajnom, ili druga prikladna pjesma. 
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