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Đakovačko-osječka nadbiskupija

Euharistijsko klanjanje – Molitva i zahvalnost
Pjesma: Odzivam se, Isuse, ili druga prikladna pjesma.
Uvodna molitva:
Pred tobom, Gospodine,
i u ovim trenucima želim zastati.
Tebi se pokloniti, tebe zazvati, tebi zahvaliti.
Sve što u životu imam, od tebe dolazi,
bilo radost ili žalost,
suze ili smijeh.
Molim te za vjeru,
da te uvijek mogu vidjeti u svemu i svima.
Za nadu, da se nikada ne razočaram,
i za kršćansku ljubav,
da svakim danom sve više mogu ljubiti
tebe i bližnje.
Podaj mi strpljenje i poniznost,
nevezanost i darežljivost,
podaj mi, Gospodine, ono što samo ti znaš
da je dobro za mene.
Daruj da mi srce bude budno,
uho pozorno, ruke i um djelatni,
i da uvijek budem spreman vršiti tvoju volju.
Iz Evanđelja po Luki
(Lk 17,11-19)
Dok je Isus putovao u Jeruzalem, prolazio je između
Samarije i Galileje. Kad je ulazio u neko selo, eto
mu ususret deset gubavaca. Zaustave se podaleko
i zavape: »Isuse, Učitelju, smiluj nam se!« Kad ih
Isus ugleda, reče im: »Idite, pokažite se svećenicima!
« I dok su išli, očistiše se. Jedan od njih vidjevši
da je ozdravio, vrati se slaveći Boga u sav glas. Baci
se ničice k Isusovim nogama zahvaljujući mu. A to
bijaše neki Samarijanac. Nato Isus primijeti: »Zar
se ne očistiše desetorica? A gdje su ona devetorica?
Ne nađe li se nijedan koji bi se vratio i podao slavu
Bogu, osim ovoga tuđinca?« A njemu reče: »Ustani!
Idi! Tvoja te vjera spasila!«
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Meditacija
Gospodine Isuse, u ovom trenutku moga susreta s
tobom, molim te da se na svom putu prema Jeruzalemu
osvrneš i na naša sela, naše gradove. Molim te
da svratiš u naše domove, naše obitelji, naše zajednice.
Svrati, Gospodine, među naše ljude, uđi u naše
domove, sjedni za naše stolove. Vidjet ćeš, Gospodine,
koliko je očaja u našim ljudima, koliko tjeskobe i
strahova, koliko jada i crnila. Primijetit ćeš, Gospodine,
koliko su ljudi u sebi nesretni, koliko ih je koji
su međusobno posvađani i neizmireni. Vidjet ćeš
kako se olako prepuštaju pesimizmu, kako nemaju
nade i vjere u bolje sutra. Vidjet ćeš kako i vjera u
njihovim životima polako gubi smisao i na njezino
mjesto dolaze natruhe novoga. Primijetit ćeš, Gospodine,
kako i za tebe sve manje imaju vremena,
dok se grčevito bore za zemaljsko. I zato nas nemoj
zaobići.
Svrati, Gospodine, da izliječiš naše gube neraspoloženja,
bezvoljnosti, očaja. Svrati, Gospodine,
i ozdravi naše ljude gorčine i beznađa, ljutnje i prezira,
mržnje i ljubomore. Svrati, Gospodine, i pokaži
nam da sunce i dalje sja, da život i dalje ima smisla.
Svrati, Gospodine, i pokaži nam put ljubavi, bez mržnje,
bez ogovora, bez zavisti. Svrati i izliječi naše
gube netrpeljivosti, naše gube razdvojenosti i podvojenosti,
naše gube nevjere i lutanja.
Pjesma: Moj Isuse
I dok prolaziš, Gospodine, između naših Samarija i
Galileja, svrni svoj pogled i na mene. Poslušaj i moj
vapaj koji ti, poput glasa gubavca, viče: Isuse, Učitelju,
smiluj mi se!
Smiluj se nad gubom mojih lutanja dok
se tako često želim otrgnuti od tebe, dok mi je sve u
životu važnije od ono malo vremena kojeg trebam
darovati tebi.
Smiluj se nad gubom mojih propusta u
molitvi, dobrim djelima. Smiluj se nad gubom mojih
grijeha, malih i velikih, znanih i neznanih, tajnih i
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skrovitih, koji me vuku sve više od tebe. Smiluj se
nad gubom mojih zlih riječi, nad mojim psovkama,
nad mojim ogovorima i klevetama, zajedljivim komentarima
i besramnim šalama.
Smiluj se nad gubom
mojih nevjera tebi i ljudima, bračnom drugu,
djeci, prijateljima.
Smiluj se nad gubom mojih sumnji
u tvoju dobrotu i pravednost, nad gubom mojih
previranja, mojih laži i prijevara.
Isuse, Učitelju, nemoj
me mimoići! Ovu gubu samo ti možeš izliječiti.
Dok pružam prema tebi ruke i dok zazivam tvoje
milosrđe, znam da Božja ljubav ne pozna granice.
Pjesma: Prosti, moj Bože
I dok liječiš u meni svako moje zlo, dok opraštaš svaki
moj grijeh, šalješ me svojim službenicima, svome
svećenstvu koje si sebi odabrao. Za njih te molim, Gospodine.
Molim za njihov život i njihovo služenje.
I dok im mnogi okreću leđa, ja ih tebi dajem.
Daj da postanem svjestan njihove žrtve za ovaj
svijet, za čovjeka. Daj da postanem svjestan njihove
ljubavi prema tebi i ljudima.
Molim te za svoga župnika,
svećenike koji su moj život obilježili sakramentima
i tako me približili tebi.
Molim te osobito za one koji trpe, koji su napadani,
lažno oklevetani, mučeni.
Molim te, Gospodine, za one svećenike koje njihovi
župljani ne razumiju, odbacuju, kleveću
i napadaju.
Molim te za one svećenike koji su slabi
u svome pozivu, koji posrću i padaju - pridigni ih!
Molim te, Gospodine, i za one svećenike koji su ti
prestali biti vjerni. Vrati ih k sebi. Budi uz one koje
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si sebi izabrao, snaži ih i jačaj, prosvijetli ih svojim
Duhom da uvijek rade na slavu Božju i izgradnju
Božjeg kraljevstva na zemlji.
Pjesma: Krist jednom stade na žalu
I dok me neprestano daruješ, ne daj, Gospodine, da
ti ikada budem nezahvalan za sve ono što imam i
posjedujem. Danas ti želim reći hvala. Hvala za sve
što imam i posjedujem.
Hvala za sve što si mi ikada u životu učinio,
a ja sam toga ostao nesvjestan. Hvala za zdravlje
i svaki novi dan.
Hvala za moju obitelj, ljude oko mene.
Hvala za radost, smijeh, život bez boli.
Hvala na dobrom jutru i bezbrižnoj večeri. Hvala
za miran san.
Hvala na korici kruha i ruhu kojim se odijevam.
Hvala ti za sve dobro čime uljepšavaš moj
život. No, hvala ti i za bolest koja me uvijek vraća k
tebi, hvala i za patnju, pa i onda kada joj ne vidim
smisla. Ona uvijek snaži moj odnos prema tebi.
Hvala i za ono čemu ne znam razloga, a ti ga u svojoj Providnosti
nalaziš. Hvala ti na daru vjere kojom hrabro
koračam kroz život i koja me vodi životu u vječnosti
s tobom.
Hvala za tvoju ljubav koja me nikada neće
izigrati, napustiti, ostaviti. Hvala ti, Gospodine, na
svemu za što tako često nemam riječi.
Pjesma: Isuse, hvala ti
Šutnja
Završna zahvala
Hvala ti, Gospodine,
za sunčane dane, ali i za one oblačne i tužne.
Za mirna popodneva i tamne noći,
za ljubav i sve lijepe i drage stvari,
za cvijeće i zvijezde na nebu.
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Hvala ti za zdravlje i bolest,
za tugu i radost. Hvala Ti za sve što si mi dao
i za sve što si tražio od mene.
Hvala ti, Gospodine, za prijateljsku ruku
koja me održala snažnim.
Hvala ti za samoću, za rad, za brige,
za strahove, za teškoće i suze.
I za sve što me približavalo tebi.
Vidio sam tvoju ruku punu ljubavi i
tvoju providnost čak i u lošim stvarima!
Hvala ti što me držiš na životu,
za tvoju zaštitu, toplinu i skrb,
Hvala ti, Gospodine, što si mi dao prijatelje
i drage osobe. Hvala na svemu, hvala za sve!
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: Odzivam se, Isuse (2. kitica) ili druga prikladna
pjesma.
PRIREDIO: vlč. Josip Filipović
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