
RAZMATRANJE I MOLITVA – 7. Vazmena nedjelja – A -  

Budući da se nalazimo u vazmenom vremenu, bilo bi zgodno na obiteljskom stolu ili 
prigodnom mjestu u kući upaliti svijeću koja simbolizira Krista Uskrslog. 

U IME OCA I SINA I DUHA SVETOGA! AMEN. 

Hvala ti Gospodine što si dostojanstvo obitelji ustanovio na sliku svoga Trojstvenog 
zajedništva ljubavi. Klanjamo ti se, Gospodine Isuse Kriste, Otkupitelju naš, jer si se 
udostojao roditi u ljudskoj obitelji i jer si svojom žrtvom na križu bračnu ljubav od rane 
grijeha iscjelio, te bračno i obiteljsko zajedništvo ljubavi i vjernosti učinio sakramentom 
svoga saveza s Crkvom. Hvalimo te, Duše Sveti Tješitelju, koji po sakramentu ženidbe, 
zajedničkoj molitvi i nedjeljnoj euharistiji, kršćansku obitelj neraskidivo ujedinjuješ i 
posvećuješ, da može biti svetište života i škola kršćanske ljubavi. Ponizno te molimo, 
Svemogući Bože, da se po uzoru na Svetu Obitelj, u našem kršćanskom domu, ostvari 
božanski naum o braku i obitelji – da naša obitelj bude istinska zajednica vjere, života i 
ljubavi. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen ! 

 Iz Evanđelja po Ivanu 

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

Riječ Gospodnja. 

Kratko razmatranje: 

U četvrtak smo proslavili svetkovinu Uzašašća. Isus je htio da ostanemo «vjerni 
zemlji» s pogledom na nebo. Otisci njegovih stopala u živom kamenu slika su te njegove 
želje. Blagoslov koji je udijelio svojim apostolima, blagoslov je za njihov ovozemaljski život i 
ovozemaljsko putovanje. Njega je proslavio Otac, a Njegov blagoslov proslavljuje nas. 
Blagoslov nam je potreban za vrijeme kad Isusa oblak otme našim očima, tj. kad nas obuzme 
osjećaj osamljenosti, ostavljenosti. Blagoslov nas diže ako ne do neba, onda barem iznad 
oblaka. Znam da već iznad oblaka Sunce neometano sja i grije. Znamo da je On iznad naših 
oblaka. 

Poklonimo se nice Gospodinu koji je uzišao na Nebo i vratimo se radosni poslovima 
svakodnevnog života. Neka u nama živi osjećaj proslavljenosti u Isusu, osjećaj povezanosti s 
vječnošću. Isus će ponovno doći i nas sa sobom povesti. Amen. 

Slijedi molitva sa zazivom (može se pjevati ili čitati). Zaziv pjevaju ili mole svi, a ako 
je moguće neka svaki čaln obitelji pročita po jednu prošnju. 

Otvorena srca iznesimo pred nebeskoga Oca svoje molitve da snagom Duha Svetoga obnovi u 
nama dar vjere i spremnost za radosno udioništvo u životu Crkve i pjevajmo zajedno:   



 

1. Da Crkva, zajednica vjernika, bude uvijek poslušna mudrosti Duha Svetoga te trajno raste u 
istini vjere i u ljubavi prema svakomu čovjeku, molimo Gospodina! 

 

 2. Da svi koji u Crkvi nose službu naviještanja Evanđelja budu svojim životom vjerni     
svjedoci onoga što propovijedaju, molimo Gospodina! 

 

 3. Da svi mi budemo uvijek otvoreni djelovanju Božjega Duha te, povjeravajući Bogu svoje      
živote, spremno sudjelujemo u širenju Radosne vijesti i u izgradnji Božjega kraljevstva među 
ljudima, molimo Gospodina! 

 

 4. Da u licima ljudi koji trpe u osamljenosti, siromaštvu i drugim nedaćama, umijemo 
prepoznati Božji poziv na radosno dijeljenje ljubavi kojom nas je on sam ljubio, molimo 
Gospodina! 

 

 5. Da svi koji su u vjeri preminuli, ugledaju Božje milosno lice i prime nagradu vječnoga 
života, molimo Gospodina! 

 

 

 

 



Izmolimo sada desetinu krunice s zazivom – „Koji je na nebo uzašao“  

Nakon izmoljene krunice ili desetine ostanimo na trenutak u tišini razmatrajući otajstva koja 
smo molili. 

Završna pjesma: 

Mjesec svibanj u kojemu se nalazimo, Crkva je posvetila našoj nebeskoj Majci Mariji 
da joj se upravo u molitvi krunice i pjesmi, obraćamo za zagovor i posredovanje kod Sina 
Isusa. Uzdižemo joj svoja srca i vapaje, kao djetinji, čisti i iskreni poklon ovom pjesmom:  

 

 

 

Razmatranja i molitve pripremili Monika i Ivan Rakonca, vjeroučitelji 


