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Euharistijsko klanjanje – molitva za svećenike 1 
 
 

 

Pjesma: Krist jednom stade na žalu (1. kitica) ili neka pjesma »pozivskog« 
karaktera. 

 
Molitva sv. Ivana Marije Vianneya 
 

Volim te, o moj Bože, 
i moja jedina želja je da te volim do svoga zadnjeg daha. 

Volim te, o Bože beskrajno ljubljeni 
i više volim umrijeti ljubeći te 
nego živjeti i jedan trenutak ne ljubeći te. 

Ljubim te, o moj Bože, i jedino želim nebo 
da bih imao sreću ljubiti te savršeno. 
Ljubim te, o moj Bože, i jedino se bojim pakla, 

jer se tamo nikada neće imati slatka utjeha voljeti te. 
O moj Bože, ako moj jezik ne može reći u svakom trenu 

da te volim, 
želim da ti barem moje srce to ponavlja onoliko puta 
koliko dišem. 

Ah! Daj mi milost da patim ljubeći te, 
da te volim trpeći, 

te da jednog dana izdahnem ljubeći te 
i osjećajući da te ljubim. 
I što se više približavam svome kraju, više te zaklinjem 

da umnožiš i usavršiš moju ljubav. 
Tako neka bude. Amen. 
 

Navještaj Božje riječi (Iv 17, 1-10 ) 
 

Iz Evanđelja po Ivanu 
U ono vrijeme Isus podiže oči k nebu i progovori: 
»Oče, došao je čas: 

proslavi Sina svoga da Sin proslavi tebe 
i da vlašću koju si mu dao nad svakim tijelom 

dade život vječni svima koje si mu dao. 
A ovo je život vječni: da upoznaju tebe, 
jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao - Isusa Krista. 

Ja tebe proslavih na zemlji dovršivši djelo koje si mi dao 
izvršiti. 
A sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe 

onom slavom koju imadoh kod tebe 
prije negoli je svijeta bilo. 

Objavio sam ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta. 
Tvoji bijahu, a ti ih meni dade i riječ su tvoju sačuvali. 
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Sad upoznaše da je od tebe sve što si mi dao, 
jer riječi koje si mi dao njima predadoh i oni ih primiše 

i uistinu spoznaše da sam od tebe izišao 
te povjerovaše da si me ti poslao. 
Ja za njih molim; 

ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao jer su tvoji. 
I sve moje tvoje je, i tvoje moje, i ja se proslavih u njima. 

 
 
Šutnja i molitva u tišini. 
 
 
Molitve uz otpjev 

 
Gospodine, 

spomeni se da su tvoji svećenici slaba i krhka stvorenja. 
Zapali u njima vatru svoje ljubavi. 
 

Molim te za svećenike vjerne tebi, ispunjene tvojim žarom, 
a i za svećenike koji su već pomalo umorni, nemarni ili nevjerni. 
 

Molim te za svećenike koji rade u ovoj sredini ili u 
dalekim misijskim zemljama. 

 
Molim te i za one koji trpe samoću, napuštenost, koji su 
napadani i odbačeni. 

 
Molim te za sve mladomisnike i mlade svećenike, 

za ostarjele, za sve bolesne i one na samrti. 
Isuse, preporučujem ti svećenike koji su mi na poseban način dragi. 
 

Molim te za svećenika koji me je krstio, pričestio i krizmao. 
 
Molim te za one svećenike koji su me odrješivali od mojih 

grijeha, koji su prikazivali svete mise, na kojima sam sudjelovao i 
blagovao tvoje Tijelo i Krv. 

 
Molim te i za one koji su me poučavali i duhovno odgajali, 
i za one koji su ostavili traga u mom životu i kojima 

dugujem svoju najveću zahvalnost. 
 

Čuvaj ih u svome Presvetom Srcu i daruj im obilan 
blagoslov, sada i u vječnosti. Amen. 
 

 
 
Otpjev: O Bože, zar si pozvao mene… 
 
 



 

Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 1-2/2010.  

 

3 Liturgijska građa                                                               Đakovačko-osječka nadbiskupija  

Tako često o njima ne vodimo uopće računa… 
Kao da su dio obvezatnog interijera crkve… 

Nekakav uslužni servis… 
Uvijek im tražimo mane i kritiziramo ih… 
Uglavnom bez razloga… 

Radi jednog koji je posrnuo sve ih osuđujemo… 
Tek kada nas nevolje svladaju, onda shvatimo koliko 

nam znače… 
I kako bi nam teško bilo bez njih: bez naših SVEĆENIKA. 
Gospodine, blagoslovi ih, vodi ih, čuvaj ih! 

 
 
Otpjev: O Bože, zar si pozvao mene… 
 
 

Gospodine, mnoge su lađe ostavljene žalovima 
kako bi oni koji ih ostaviše lakše slijedili tebe… 
Mnoge su lađe ostavljene žalovima zamišljenih 

budućnosti, dječjih snova što biti sutra… 
Žalovima planiranih zanimanja 

i usporedbi s mnogim junacima… 
Mnoge su lađe ostavljene žalovima, 
jer si naišao ti, Učitelju… 

jer si pružio prst i izgovorio ime… 
Mnoge su lađe ostavljene žalovima, 

jer si pozvanima darovao cijeloga sebe, 
svu svoju ljubav i snagu Duha, 
I oni ti ne odolješe… 

 
 
Otpjev: O Bože, zar si pozvao mene… 
 
 

Litanije za svetost svećenika 
 
Gospodine, smiluj se! 

Kriste, smiluj se! 
Gospodine, smiluj se! 

 
Kriste, čuj nas! 
Kriste, usliši nas! 

 
Oče, nebeski Bože, smiluj nam se! 
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se! 

Duše Sveti Bože, smiluj nam se! 
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se! 

 
Isuse, vječni i veliki Svećeniče, 
daj nam svetih svećenika! 
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Isuse, koji si svoje apostole pomazao Duhom Svetim, 
daj nam svetih svećenika! 

Isuse, koji si svoju Žrtvu povjerio rukama svećenika, 
daj nam svetih svećenika! 
Isuse, koji si svojim svećenicima naložio da naviještaju 

Božju Riječ, daj nam svetih svećenika! 
Isuse, koji si svojim svećenicima dao vlast da opraštaju 

grijehe, daj nam svetih svećenika! 
Isuse, koji si njima dao moć da dijele blagoslov, 
daj nam svetih svećenika! 

Isuse, posredniče između Boga i ljudi, 
daj nam svetih svećenika! 
Isuse, vrhovni Pastiru naših duša, 

daj nam svetih svećenika! 
Da svojoj Crkvi daruješ dovoljan broj svetih svećenika, 

molimo Te, usliši nas! 
Da mnoge mlade ljude oduševiš za svećeničku službu, 
molimo Te, usliši nas! 

Da tvoji vjernici svećenički stalež s poštovanjem 
podupiru i promiču, molimo Te, usliši nas! 
Da bi naši svećenici doista bili sol zemlje, 

molimo Te, usliši nas! 
Da oni svojim svetim životom mogu bit svjetlo svijeta, 

molimo Te, usliši nas! 
Da za Tebe i Tvoje vjernike rado podnose siromaštvo i 
trpljenje, molimo Te, usliši nas! 

Da imaju veliko poštovanje Tvoje nazočnosti u svetoj 
Euharistiji, molimo Te, usliši nas! 

Da velikom ljubavlju časte Presvetu Djevicu Mariju, 
molimo Te, usliši nas! 
Da posjeduju snagu mučenika, svjetlo ispovijedalaca, 

čistoću djevica, molimo Te, usliši nas! 
Da mogu voditi narod njima povjeren putem vječnog 
spasenja, molimo Te, usliši nas! 

Da ispravno naviještaju vjeru Tvoje svete Crkve, 
molimo Te, usliši nas! 

Da se dostojiš sve svoje svećenike posvetiti, 
molimo Te, usliši nas! 
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, 

oprosti nam, Gospodine! 
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, 

usliši nas, Gospodine! 
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, 
smiluj nam se, Gospodine! 

Pomolimo se. Isuse Kriste, vječni veliki Svećeniče, koji si 
se za spasenje svijeta na križu žrtvovao, molimo Te, daj 
svijetu svetih svećenika, pravih pastira naših duša, ispunjenih 

pravom ljubavlju prema Tebi, da nas revnošću svoga 
poslanja dovedu k Tebi i u vječni život. Amen. 
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Pjesma: Krist jednom stade na žalu (2. kitica) 

 
 
Šutnja i molitva u tišini. 

 
 

Molitva za svećenike 
(mole zajedno svi vjernici) 
 

Gospodine, ti naše župe, 
u zajedništvu s nadbiskupom našim Marinom, 

predvodiš službom naših svećenika. 
Pogledaj njihov život i službu. 
Kad nas okupljaju oko tebe, 

neka u njima i u nama rastu tvoji milosni darovi. 
Blagoslovi ih i zbog posebnog predanja, 
jer su, pozvani od Crkve, 

tebi na uzdarje pružili svu svoju ljubav. 
Daruj im mudrost, vedrinu i ustrajnost. 

Pridiži ih u slabostima. 
Neka uvijek ostanu ‘u Krista zagledani’. 
Nama oprosti kad ne prepoznamo 

njihov zanos i dobrohotne korake. 
Daj da ih podupiremo razumijevanjem, 

dijalogom i plodnom suodgovornošću, 
za naše spasenje u Kristu Isusu, 
Gospodinu našemu. Amen. 

 
 
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: Krist jednom stade na žalu (3. kitica) ili druga prigodna 
pjesma. 
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