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Euharistijsko klanjanje u vazmenom vremenu
Pjesma: Gospodin slavno uskrsnu ili druga uskrsna pjesma.
Uvodna misao
Krist uskrsnu u ranu zoru, nakon noći svoje smrti,
noći što za nas životom rađa, noći koja pobjeđuje tamu.
Za nas je ta sveta noć, koja je bila noć najvećeg stradanja,
postala noć najvećeg nadanja.
Noć kada čovjek, ubija utjelovljenoga Boga,
postaje noć uskrsnuća novog i neumrlog života
po Bogočovjeku Isusu Kristu.
Noć Božje smrti, daje čovjeku život,
noć u kojoj čovjek zarobljava Boga tamom groba,
postaje noć kojom Bog oslobađa čovjeka
za život neba, noć u kojoj Božji silazak među ljude
završava ulaskom u grobnicu,
postaje noć izlaska na svjetlo dana u život djece Božje.
Tamna noć ljudske povijesti bez Boga,
i protiv Boga, prelazi u drugu noć,
a to je noć nadanja vječnoga života s Bogom,
po Bogu i u Bogu.
Noć ljudskog uranjanja u grijeh i bezakonje,
snagom Božje milosti svijetli nam zorom uskrsnuća.
Sveta noć Kristova uskrsa dokaz da svaka noć
ljudske povijesti ipak prolazi,
dok ta sveta noć postaje noć neprolaznog značaja,
jer njezina snaga ne prolazi,
nego prelazi u dan bez zalaska.
Upravo ta sveta noć je dokaz
da ono što nije, grijeh i zlo, slabost i tama,
ne mogu pobijediti ono što jest,
a to je oproštenje i milost, Božja snaga i svjetlo.
Kratka šutnja.
Meditacija uz pjesmu
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Bijah, ne jednom, na posljednjoj večeri svog života.
Poput Jude ljubio sam, a zatim… izdao i ubio one
koji su mi vjerovali i voljeli me. A katkad… ja sam
bio onaj koji je naivno vjerovao, volio, a zatim primio
Judin poljubac, gorči od ičega, jer je bio lažan i
došao od onoga tko je uvijek bio kraj mene. Vukao
sam za sobom križ svojih grijeha, zasluženih i nezasluženih
patnji. Na trnovitoj stazi svog života ponekad
sam sretao Šimuna i Veroniku, primao pomoć
brata čovjeka…
Pomozi mi da s Tobom uskrsnem, da pružim zajedništvo
onome tko je u pustinji, da poklonim rubac i
pridignem križ čovjeku koji posrće. Učini da nikada
više ne pljujem po bratu čovjeku, da mu ne trgam
haljine, da ga ne gazim. Pretvori moje poljupce u
poljupce iskrene ljubavi i prijateljstva, a ne izdaje.
Učini da svaki čovjek osim muke i križa u svome
životu, zna prepoznati i blagoslov i uskrsnuće; da
zna prepoznati sve one trenutke u kojima ga uzdižeš
i privlačiš »k istoku svoga sjaja«, da spozna da se
svakodnevno umire, ali i jednako tako svakodnevno
doživljava uskrsnuće.
Pjesma: Pjevaj hvale, Magdaleno.
Uskrs je prolaz u život, u pobjedu, u povjerenje, u
ljudskost koja više nikada ne može prestati. Uskrs
je dan koji unosi stravu i nemir u sve neprijatelje
čovječanstva. Uskrs je dan čovjeka, to je dan vječne
nade, dan nove povijesti čovječanstva. Uskrs govori
svakom patniku da izdrži svoj Veliki petak i Veliku
subotu, govori ranjeniku da se ne boji, jer će dobiti
svoje ruke i noge, svoje oči i usta, govori svakom
gubitniku radi pravde i slobode da će dobiti svega
u izobilju. Zbog Uskrsa nema besmislenih života,
nema izgubljenog vremena ni izgubljenih radosti,
nema želja i čežnji koje neće biti ispunjene. Tu pobjedu
treba čestitati. Pružimo si ruke i zaželimo da
svaki od nas sretno uđe u Uskrs. To je jedina nada,
jedino što ne smijemo promašiti.
Pjesma: Uskrsnu Isus doista.
Često se na nama ne vidi Uskrsna radost, sreća i
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osmijeh. Kao da nam svagdašnje brige uklanjaju tu
ljepotu i sjaj. Svjesni smo toga da sve u životu polako
prolazi. Vrijeme prolazi, a godine idu.
Nestaju radosti, livade, cvijeće, drveće, zadovoljstva, sreća,
teškoće i naš život, ali svjesni smo toga da nas čeka
osobno uskrsnuće u Gospodinu na život vječni. Kristovo
uskrsnuće je znak njegove slavne pobjede nad
smrću koje nas vodi prema vječnom spasenju.
Aleluja je danas poklik koji najviše odzvanja
i ori se crkvom i svijetom. On znači: »Slavite Gospodina«.
To je poziv da kličemo, da podignemo svoj glas i svoje
srce i reknemo Bogu hvala što smo smjeli biti ljudi,
jer živimo vječno.
Što Bog sve nije učinio za tebe?
Stvorio te, otkupio i vodi te u nezamislivu baštinu
života koji nikada ne može prestati. Radost koja
nema kraja. Ljubav u kojoj ćeš plivati i koju ćeš moći
dijeliti svima.
Pjesma: Zora nebom zarudjela.
Molimo te za sve naše obitelji, osobito za one koje doživljavaju svoje
»kalvarije«.
Molitva za obitelj
Gospodine Bože, izvore života i ljubavi, blagoslivljamo
te i zahvaljujemo ti što si darom svoga Sina
posvetio obiteljsko zajedništvo. Radujući se dolasku
pape Benedikta u našu hrvatsku domovinu, povjeravamo
ti roditelje i djecu, djedove i bake, mladiće i
djevojke. Molimo te da našim obiteljima daješ snagu
za velikodušno prihvaćanje dara života. Obiteljske
domove ispuni svojim Duhom da budu mjesta molitve
i kršćanskih kreposti, uzajamnoga poštivanja,
nesebičnosti i opraštanja te osjetljivosti za potrebe
bližnjih. Sve nas ispuni životnom radošću da te svjedočimo
u ljepoti otajstva Crkve i da ti, po uzoru i zagovoru
Blažene Djevice i sv. Josipa, služimo u vjernosti
i istini, zajedno u Kristu, koji s tobom u Duhu
Svetome živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen
Pjesma: Na nebu zora rudi.
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Završna molitva
Uskrsnuo si, Gospodine Isuse!
Uskrsnuo si za mene, za nas, za svakog čovjeka.
Pobijedio si grijeh, mržnju, zlo i tamu svijeta
zato da i mi uskrsnemo.
Dođi, Gospodine Isuse! Trebamo te.
Tvoje uskrsnuće novost je i nada svijeta.
Tvoje uskrsnuće stvarnost je bez završetka.
Slaveći tvoje uskrsnuće, Isuse,
ne slavimo tek minuli događaj nego tebe uskrsloga.
Slavimo tvoj izlazak iz vremena u novo postojanje,
slavimo svoju budućnost.
Pomozi nam da uskrsne naša vjera, naša nada i naša ljubav!
Uskrisi u nama novu snagu da te slijedimo
i da te svjedočimo u tajni tvojega vazmenog otajstva,
u tajni tvoje smrti i uskrsnuća.
Kratka šutnja.
Pjesma: O tolika Tajna to je, ili Divnoj dakle.
Blagoslov s Presvetim.
Pjesma: Pohvale Imenu Božjem.
Pjesma: Kraljice neba, raduj se ili druga prikladna pjesma
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