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UVOD:  

 

Molitva je razgovor s Bogom! Koliko ste puta čuli ovu rečenicu? 

Ovu kratku definiciju molitve, naučili ste već u prvom razredu.  

No, jeste li se ikada nad njom zamislili? Što to zapravo znači? 

To je radosni susret osoba koje žele jedna drugoj reći nešto lijepo, podijeliti neku tajnu, 

ispričati događaje proteklog dana. Lijepo je razgovarati sa svojim prijateljem. 

Možda sami nemamo ništa za reći, ali ćemo slušati!  

Tako je i u razgovoru s Bogom. Bog je naš Otac i raduje se svakom našem susretu kad mu 

dođemo ispričati sve što nas brine, veseli ili rastužuje.  

Isus je puno molio. On daje primjer kako treba moliti. Prije svoje muke, Isus je molio za svoje 

učenike. Današnje Evanđelje donosi nam tzv. Isusovu Velikosvećeničku molitvu. 

Stoga, pozorno poslušajmo evanđeoski tekst.  

 

ČITANJE: Iv 17, 1-11a 
 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu 
 

U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i reče: « 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. 

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. 

Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi.» 

Nakon čitanja, ostati kratko u tišini i dopustiti da nas dotaknu Isusove riječi. 



TUMAČENJE EVANĐEOSKOG TEKSTA:  

 

U središtu  pozornosti današnjeg Evanđelja su učenici.  

Isus za njih moli Oca, da ih očuva i uzdrži u svemu u čemu ih je On poučavao.  

Ti učenici nisu samo apostoli, nego i  mi! Zato moli za sve nas, moli za tebe, moli za mene!  

U svijetu nas čeka puno problema: tuga, bolest, plač, samoća, nepravda...  

Svijet je hladan i surov. Ponekad te lupi po glavi i srcu, a ponekad miluje kao najnježnija ruka 

na tvom licu.  

Često ne vidimo izlaz, duh nam klone, umorimo se činiti dobro. Ponekad nam se čini da je sve 

uzalud. Podižemo oči prema nebu, tražimo, molimo. Ponekad na sav glas, a ponekad u dubini 

svoje duše. To su crni sati i dani u našim životima. 

Isus to zna. Zna da će nam biti teško, da ćemo posrnuti, ali i pasti.  

Mi trebamo njegovu pomoć! On odlazi, a mi ostajemo. 

No, nismo sami! On nam se daruje po svetim sakramentima i molitvi.  

Snaga njegove molitve i zagovora kod Oca, za naš život čini čuda.  

Jedna njegova riječ vraća nam snagu, vjeru, osmijeh na lice. 

Isus nas poziva da u svakom čovjeku prepoznajemo Boga. Ako budemo imali ljubavi jedni 

prema drugima, već ovdje na zemlji ostvarit ćemo mir srca i duše, a to je put za ostvarenje 

Božjeg kraljevstva.  

 

ZAJEDNIČKA MOLITVA:  

(Na svaki zaziv odgovaramo: Gospodine, usliši nas!) 

 

 Za naše obitelji: da budu mjesta kršćanskog odgoja djece i prave kućne Crkve, molimo 

te!  

 

 Za pastire tvoje svete Crkve: da vođeni Duhom Svetim vjerno slijede tebe, Velikog 

svećenika, molimo te! 

 

 Za nas ovdje okupljene: da budemo pravi primjer tvojih učenika koji slušaju i vrše 

tvoje zapovijedi, molimo te! 

 

 Za one koje vode našu Domovinu: da u ovim vremenima iskušenja, ostanu vjerni 

tvojoj Riječi, molimo te! 

 

 Za one  koji su na svom životnom putu, izgubili snagu i vjeru: da ih obdariš svojim 

Svetim Duhom, kako bi te nastavili slijediti, molimo te! 

 

 Za naše drage pokojne: da im oprostiš grijehe i milostivo privedeš u svoje kraljevstvo, 

molimo te! 



ZAKLJUČNE MISLI: 

 

Gospodine Isuse Kriste! 

Hvala ti za ovaj dan i Tvoju riječ koju smo danas čuli! 

Hvala ti što nas svojom molitvom pomažeš u našim svakodnevnim križevima. 

Hvala ti što si nam dao Mariju za Majku! 

Hvala ti za sve! 

 

MOLITVA: Slava Ocu 

 

 

 

 


