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EUHARISTIJSKA KLANJANJA 
U MOLITVI S BL. ALOJZIJEM STEPINCEM 

Priredili: vlč. Tomislav Ćurić i Ana Želinski, dipl. teol. 

 

1. euharistijsko klanjanje: Molitva za dar vjere 

 

PJESMA: Klanjam ti se smjerno (1. i 2. kitica) ili neka druga prikladna pjesma 

UVODNA MOLITVA: Gospodine moj! Vjerujem da si sada među nama prisutan  u 
komadiću posvećena kruha. Taj komadić kruha neprolazni je znak Tvoje ljubavi. 
Ljubavi koja je nepresušna i vječna. Ljubavi koja ozdravlja i liječi. Hvala Ti što si tu!  

Moj Gospodine, i Bože, i ja sam tu. Dolazim s iskrenom željom da Ti se približim i da 
vjerom uronim u otajstvo ljubavi koju nam nesebično darivaš. Dotakni u meni sve ono 
što je zatvoreno, skriveno od Tebe. Probudi moju vjeru! Ne nosim ništa sa sobom, 
osim sebe samoga. Ovakav kakav jesam dolazim pred Tebe! Ti si tu, moj Bože! Ja 
sam u Tvojoj prisutnosti. Gospodine, otvori sada moje uši da Te mogu čuti, oči da Te 
mogu jasno vidjeti, prepoznati. Molim Te, daruj mi  svoga Duha neka me nadahnjuje i 
vodi. Sada. Da Te nađem u svome životu, u svojoj svakodnevnici. 

ČITANJE: Heb 11,1-2.8-14 

Iz Poslanice Hebrejima: A vjera je već neko posjedovanje onoga čemu se nadamo, 
uvjerenost u zbiljnosti koje ne vidimo. Zbog nje stari primiše svjedočanstvo. Vjerom 
pozvan, Abraham posluša i zaputi se u kraj koji je imao primiti u baštinu, zaputi se ne 
znajući kamo ide. Vjerom se kao pridošlica naseli u obećanoj zemlji kao u tuđini, 
prebivajući pod šatorima s Izakom i Jakovom, subaštinicima istog obećanja, jer 
iščekivaše onaj utemeljeni Grad kojemu je graditelj i tvorac Bog. Vjerom i Sara, 
unatoč svojoj dobi, zadobi moć da začne jer vjernim smatraše Onoga koji joj dade 
obećanje. Zato od jednoga, i to obamrla, nasta mnoštvo poput zvijezda na nebu i 
pijeska nebrojena na obali morskoj. U vjeri, svi su oni umrli, a da nisu zadobili 
obećanja, već su ih samo izdaleka vidjeli i pozdravili priznavši da su stranci i 
pridošlice na zemlji. 

Kratka šutnja. 

RAZMIŠLJANJE: Čovjek današnjice sklon je vjerovati samo u ono što vidi. U ono što 
može dodirnuti i opipati. Bog od nas traži vjeru koja se temelji na riječi. Ta riječ, kako 
kaže Sveto pismo, nije besplodna, nego se vraća Bogu tek kad učini ono zbog čega 
je poslana. Božja riječ je temelj vjere. Njome Bog počinje komunikaciju s čovjekom. 
Ona dovodi do vjere. Bl. Alojzije Stepinac kaže: Stablo naše vjere treba počivati na 
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zdravom korijenu, ako hoćemo da donese plod. Vjera je korijen našeg života, koja 
nas čuva kroz bure i oluje. Moderna se znanost protivi vjeri, dok su najveći učenjaci 
vjerovali u Boga. I sami neprijatelji svete vjere, koji su proučavali katoličku vjeru, 
priznaju da vjera naša pomaže i širi znanost. Prava znanost dokazuje da ima Boga, a 
površna znanost zabacuje vjeru.	Neka Vas resi živa vjera. Iz nje će narasti ufanje, 
koje vas neće ostaviti ni onda, kad vam se bude činilo ljudski sudeći, da je sve 
izgubljeno. Vi ćete onda slijediti onog velikog muža Abrahama, za kojega govori Sv. 
pismo, da je »vjerovao i protiv nade«. Takovih ljudi treba naše doba, takovih ljudi 
treba naš ispaćeni narod. Čovjek pak koji je prožet takovom vjerom i takovim 
ufanjem, može i mora da bude ponosan na svoju religiju, može i mora da bude 
ponosan što je kršćanin, što je katolik. A što je, pitam vas, najveće dobro za 
pojedinca i narod? Ono bez čega mu  nema trajne egzistencije? To pak nije ni novac, 
ni zemlja, ni znanost, ni sila, nego vjera i moral, obraz i poštenje. Vjera katolička je 
pravo i najveće dobro hrvatskoga naroda kao što bjelodano svjedoči cijela naša 
povijest. 

PJESMA: Sva ljubavi mi, Isuse (1. kitica) ili neka druga prikladna pjesma 

MOLITVA ZA DAR VJERE 
Gospodine, tebe svim srcem molim 
da moja vjera bude cjelovita i bez zadrške, 
ona koju naviješta i naraštajima predaje Crkva; 
da prodire u moje misli, u način prosuđivanja 
božanske i ljudske zbilje. 
Gospodine, daj da moja vjera bude slobodna: 
da prihvaća odricanja i dužnosti koje sa sobom nosi 
te da izrazi srž moje stvorenosti ispovijedajući: 
vjerujem u tebe, Gospodine. 
  
Gospodine, udijeli mi sigurnu vjeru, 
svjetlo koje jača u kušnjama, koje smiruje i odmara. 
Molim te za radosnu vjeru 
koja razveseljuje srce i uvodi u molitvu, 
koja posvećuje svaki životni trenutak, 
vjeru punu pouzdanja u tebe i tvoju Riječ. 
  
Gospodine, daj da moja vjera bude djelotvorna, 
tako da prijateljstvo s tobom postane djelo ljubavi 
u svemu što činim, u iskustvu sreće, u trpljenjima, 
u iščekivanju konačne objave; 
trajno svjedočanstvo prisutnosti 
i neprekidna hrana životu u nadi. 
  
Gospodine, daj da moja vjera bude ponizna 
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i ne traži temelje u ljudskoj mudrosti, 
nego u tvojoj milosti i ljepoti Križa, 
oslonjena na snagu Duha Svetoga, 
vidljivoga u tvojoj Crkvi kojoj si podario 
majčinski zagovor Majke Marije. 
Umnoži nam vjeru, ti 
koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. 
Amen. 
 
PJESMA: Sva ljubavi mi, Isuse (2. kitica) ili neka druga prikladna pjesma 
 
POHVALA BOGU  
Ti si svet Gospodine,  
Bog jedini, koji čudesa stvaraš.  
Ti si jak, Ti si velik, Ti si svevišnji.  
Ti si svemogući kralj.  
Ti si, Oče sveti, kralj neba i zemlje.  
Ti si trojstven i jedini  
Gospodin Bog nad bogovima.  
Ti si dobro, svako dobro,  
najveće dobro,  
Gospodin Bog živi i istiniti.  
Ti si ljubav, sveta ljubav.  
Ti si mudrost, Ti si poniznost,  
Ti si ufanje, Ti si ljepota,  
Ti si blagost, Ti si sigurnost,  
Ti si mi spokojstvo, Ti si radost,  
Ti si nada naša i veselje.  
Ti si pravednost, Ti si umjerenost,  
Ti si sve naše bogatstvo  
do zasićenosti.  
Ti si ljepota i blagost,  
Ti si moje utočište.  
Ti si mi čuvar i branitelj,  
Ti si zaklon moj.  
Ti si rashlada.  
Ti si naša nada, Ti si vjera naša.  
Ti si naša ljubav.  
Ti si sva naša naslada,  
Ti si naš vječni život:  
Veliki i divni Gospodine,  
svemogući Bože,  
milosrdni Spasitelju, 
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smiluj nam se, blagoslovi i pomozi! 
 
MOLITVA ZA PROGLAŠENJE SVETIM BLAŽENOGA ALOJZIJA STEPINCA 
Gospodine Bože, izvore svetosti i milosti, 
blaženoga Alojzija, pastira i mučenika, 
pozvao si da ti služi 
kao navjestitelj i branitelj istine 
i kao hrabri svjedok vjernosti Crkvi. 
Poslušan tvojoj Riječi 
i vođen Duhom tvoje ljubavi, 
zauzimao se za siromašne i obespravljene; 
ostavio nam je divno svjetlo čiste savjesti, 
pouzdanja u tebe i ustrajnosti u trpljenju. 
Ponizno te molimo 
da nas obdariš svojom radošću 
te blaženoga Alojzija ubrojiš 
među svece sveopće Crkve, 
da bismo ga mogli još predanije slijediti 
i uteći se njegovu moćnom zagovoru 
u svojim životnim potrebama. 
Po njegovim molitvama jačaj proročki glas Crkve, 
koji širi nadu u dolazak tvojega kraljevstva, 
praćen blizinom i utjehom Blažene Djevice Marije, 
Majke i Kraljice vjernoga ti naroda. 
Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen! 
 
PJESMA: O tolika tajna to je ili Divnoj dakle 
 
Blagoslov s Presvetim. 
 
PJESMA: Sva ljubavi mi, Isuse (3., 4. i 5. kitica) ili neka druga prikladna pjesma 
 
 
 


