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Euharistijsko klanjanje – Molitva za svećenike 2 
 

 
 
Pjesma: Pusti mreže te ili neka pjesma »pozivskog« karaktera 

 
 

Uvodna molitva 
 
 

Dahni u mene, Duše Sveti, 
da moje misli budu svete! 

Pokreni me, Duše Sveti, 
da moj posao bude posvećen! 
Privuci moje srce, Duše Sveti, 

da zavolim samo ono što je sveto! 
Zaštiti me, Duše Sveti, 

da mogu uvijek biti svet. 
 
 

Molitva za sedam darova Duha Svetoga 
svećenicima (prema molitvi bl. Alojzija Stepinca) 
 
Pjesma: 
 

O dođi, Stvorče, Duše Sveti, 
Pohodi duše vjernika, 
Poteci višnjom milosti 
U grudi štono stvori ih. 
 
 
Duše Sveti, Tješitelju, dođi u srce naših svećenika 
sa svojom milošću i svetom ljubavi 

i daruj im dar mudrosti, 
da sa slašću razmatraju Božje istine, 

te ih rado navješćuju narodu Božjem. 
Neka im Bog bude jedino mjerilo 
u prosuđivanju svih božanskih i ljudskih stvari. 

 
***** 
 
Ti nazivaš se Tješitelj, 
Blagodat Boga svevišnjeg, 
Studenac živi, ljubav, plam 
I pomazanje duhovno. 
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Duše Sveti, Tješitelju, dođi u srce naših svećenika 
i daruj im dar razuma, da što dublje uranjaju  

duhom svojim u otajstvo svete vjere, 
otkrivajući radost služenja tebi i bratu čovjeku. 
Neka s ljubavlju pristupaju tvojoj Riječi 

objavljujući nam veličinu kraljevstva Božjega, 
za čim žudi nemirno srce ljudsko. 

 
***** 
 
Darova sedam razdaješ, 
Ti prste desne Očeve, 
Od vječnog Oca obećan, 
Ti puniš usta besjedom. 
 

 
Duše Sveti, Tješitelju, dođi u srce naših svećenika 
i daruj im dar savjeta, da u dvojbama ljudskim  

uvijek prigrle ono što je na slavu Božju i naše spasenje. 
Da nam budu smjerokaz i primjer u svim našim lutanjima  
i stranputicama, pomoć u svim našim neodlučnostima 

savjet u svim našim previranjima. 
 

***** 
 
Zapali svjetlo u srcu, 
Zadahni dušu ljubavlju, 
U nemoćima tjelesnim 
Potkrepljuj nas bez prestanka. 
 
 

Duše Sveti, Tješitelju, dođi u srce naših svećenika 
i daruj im dar jakosti, da s osobitom odlučnošću  
svladavaju sve napasti duše i tijela 

i ostale zapreke u duhovnom životu. 
 

Očuvaj ih u svim njihovim slabostima, 
snaži u svim njihovim ljudskim nesavršenostima, 
pridiži u svim njihovim padovima. 

Nama daj da im budemo prava bratska potpora 
kroz razumijevanje i molitvu. 

 
***** 
 
Dušmana od nas otjeraj 
I postojani mir nam daj, 
Ispred nas idi, vodi nas 
Da svakog zla se klonimo. 
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Duše Sveti, Tješitelju, dođi u srce naših svećenika 

i daruj im dar znanja, 
da uvijek spoznaju što i kako treba vjerovati. 
Očuvaj ih u pravovjernosti tvome nauku 

da ne lutaju stranputicama u duhovnom životu. 
Ono što vjeruju, neka rado propovijedaju, 

ono što propovijedaju, neka primjerom i žive, 
a ono što žive neka im donese život vječni. 
 

***** 
 
Daj Oca da upoznamo 
I Krista, Sina njegova, 
I u te, Duha njihova, 
Da vjerujemo sveudilj. 
 
 

Duše Sveti, Tješitelju, dođi u srce naših svećenika 
i daruj im dar pobožnosti, 
da Bogu i svetima životom i sakramentima 

iskazuju štovanje i čast, 
a onima koji su u potrebi u pomoć pritječu ljubavlju 

Kristovom! 
 
Neka u ovom svijetu uvijek biraju ovo što je tvoje, 

samo tebi vjerujući, tebe ljubeći, tebe slaveći. 
Ulij u njihova srca mir onda kada su nemirna, 

ljubav kada su srdita, 
nadu kada su u strahu. 
 

***** 
 
Sva slava Ocu vječnomu 
I uskrslom Sinu mu 
Sa Tješiteljem Presvetim, 
Nek bude sad i uvijeke. Amen. 
 
 

Duše Sveti, Tješitelju, dođi u srce naših svećenika 
i daruj im dar straha Božjega, da se svakodnevno čuvaju grijeha, 

bojeći se uvrijediti Boga iz sinovskog poštovanja 
prema Božjem Veličanstvu, i ljubavi prema Onome  
koji ih je izabrao i posvetio. 

Neka u svome pozivu uvijek otkrivaju svoje 
bogatstvo, neka uvijek ostanu vjerni onome kome su 
povjerovali i neka ih uvijek prati vjera, nada i ljubav Krista - 

Dobrog Pastira. 
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Šutnja i molitva u tišini 
 
 
Otpjev: Pošalji Duha svojega, Gospodine, 
i obnovi lice zemlje! 
 
 

Litanije Duhu Svetom 
 
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! 

 
Duše Sveti, koji izlaziš od Oca i Sina, 

smiluj nam se! 

Duše Sveti, po čijem su nadahnuću govorili proroci, 
Duše Sveti, koji svjedočiš za Isusa Krista, 

Duše Sveti, naš božanski Učitelju, 
Duše Sveti, po kojemu je Djevica Marija začela Sina Božjega, 
Duše Sveti, koji stanuješ u nama, 

Duše mudrosti i razuma, 
Duše savjeta i jakosti, 
Duše znanja i pobožnosti, 

Duše straha Božjega, 
Duše milosti i milosrđa, 

Duše jakosti, ustrajnosti i umjerenosti, 
Duše vjere, ufanja, ljubavi i mira, 
Duše poniznosti i čistoće, 

Duše dobrote i duhovne miline, 
Duše svih milosti, 
Duše Sveti, koji proničeš Božje tajne, 

Duše Sveti, koji nas pomažeš u molitvi, 
Duše Sveti, koji si u slici goluba sišao nad Isusa, 

Duše Sveti, po kome smo se duhovno preporodili, 
Duše Sveti, koji nam srca napunjaš božanskom ljubavlju, 
Duše Sveti, čijom milošću postajemo Božja djeca, 

Duše Sveti, koji si poput gorućih jezika sišao nad apostole, 
 

Milostiv budi, oprosti nam, Gospodine! 
Milostiv budi, usliši nas, Gospodine! 
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Od svakog zla,                                                       oslobodi nas, Gospodine! 

Od svakog grijeha, 

Od napasti i đavolskih zasjeda, 
Od preuzetnosti i zdvojnosti, 
Od poricanja objavljenih istina, 

Od grešne okorjelosti i bezbožnosti, 
Od svake ljage duše i tijela, 

Od duha bludnosti, 
Po Tvojem izlaženju od Oca i Sina, 
Po divnom djelovanju Tvoje milosti, 

Po bezgrešnom začeću Djevice Marije, 
Po otajstvenom začeću Isusa Krista, 
Po Tvom silasku nad Isusa u Jordanu, 

Po Tvom silasku nad apostole, 
Na veliki dan suda Božjega, 

 
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.  

Bože, koji si svjetlošću Duha Svetoga 
poučio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu što je 

pravo mislimo i Njegovoj se utjesi vazda radujemo. 
Po Kristu, Gospodinu našem. Amen. 
 

Otpjev: Pošalji Duha svojega, Gospodine, 
i obnovi lice zemlje! 
Šutnja i molitva u tišini. 
 
 

Molitva za svećenike u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji 
(mole zajedno svi vjernici) 
 
 
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.) 
 

 
Otpjev: Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice 
zemlje! 
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