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MOLITVA NA POČETKU 
2017. GODINE 

Gospodine, zahvaljujem Ti što me 
ljubiš i što ćeš sa mnom u 2017. 
godinu. Daj mi sve vidjeti novim 
očima. Ispuni me novom snagom: 
otvorenošću za moju okolinu, 
ljubavlju za moje bližnje, 
pozornošću za Tvoje vodstvo, 
zanimanjem za sve dobro i lijepo. 
Zahvaljujem Ti što mi daješ 
mogućnost da u ovoj godini 
smijem ponovno činiti dobro: 
obavljati svoje dnevne obveze, 
doživljavati ljepotu prirode, 
primati od tebe mnoge darove, 
susretati se sa svojim bližnjima, 
dijeliti s njima radost i trpljenje, 
pomagati i graditi povjerenje. 
Blagoslovi sve ljude s kojima sam 
povezan. Budi uz bolesne, 
siromašne, progonjene. A na 
svršetku svakog dana u  daj mi 
mirnu noć i radosno buđenje. 
Amen. 

Evo Jaganjca Božjega!  

Isuse, Ivan te je prepoznao kao Jaganjca Božjega. 

Otkrivam Isuse tu istinu i stvarnost. Ti si jaganjac 

Božji. Ti nas uzmi pod svoje okrilje i zaštiti od 

svega čime ovaj svijet prijeti. U tebi želim 

vjerovati da će dobro i ljubav pobijediti prijevaru i 

mržnju.  
  
3. nedj. kroz godinu (Mt 4,12-23):  Ribari ljudi  

Liječio si, Gospodine, svaku bolest i svaku nemoć. 

Bio si svima sve. Nitko nije ostao kraj tebe 

neuslišan, prazan. U tebi je Bog pohodio svoj 

narod. Prolazio si Palestinom čineći dobro.  

Uvijek je za tobom hrlio silan svijet.  Danas smo i 

mi ovdje. Došli smo privučeni tvojim pozivom, 

tvojom riječju. Tu smo kod nedjeljnog sastanka 

privučeni tvojom dobrotom i ljubavlju.  I danas 

očekujemo od tebe, Isuse, da djeluješ u nama i na 

nama. Očekujemo da liječiš svaku nemoć i svaku 

bolest u narodu.  
 

4. nedj.  kroz godinu (Mt 5,1-12):  Blaženstva  

Htio bih biti blažen, sretan, a ne znam biti 

siromašan. Bojim se nestašice. Ne znam dijeliti od 

onoga što si mi darovao. Siromašan sam, a nisam 

blažen, jer ne znam biti, Isuse, siromašan duhom. 

Daj mi, Isuse, od svoga Duha siromaštva da bih 

bio slobodan za tebe, slobodan za braću. Daj mi 

dar predanja tebi i dar ljubavi za braću.  
 

5. nedjelja kroz godinu (Mt 5,13-16):  

Neka se vide vaša djela  

Želiš, Isuse, da svijetlimo. Uvjeravaš da se svijetlo 

ne može sakriti. Niti se ono smije sakrivati. A 

ipak, ne svijetlimo! Znamo zatajiti. Svijet je još 

uvijek u tami. Premalo ima izvora svjetla i 

topline! Ti si, Isuse, na jedinstven način svjetlo 

ovoga svijeta. Ti si zaista zasjao sjajem koji nikad 

nije potamnio. Svako tvoje djelo bilo je javno. Sve 

si javno govorio, jer nisi imao razloga da nešto 

skrivaš. Prosvijetljeni smo krštenjem, a ipak 

nismo svjetlonoše! Pomozi nam, Isuse. 
 

MISAO UZ BLAGOSLOV OBITELJI 

- KUĆA - STANOVA: Kršćansko 
značenje blagoslova domova temelji 

se na božićnoj istini da se Bog 

udomio na zemlji. Svećenik 
započinje blagoslovnu molitvu 
zazivom: "Mir kući ovoj i svima koji 
prebivaju u njoj!". Po Božiću naši 

hramovi postadoše kuće, a kuće 
hramovi, jer se Bog okućio na zemlji 
da stanuje među nama, s nama i u 

nama. Blagoslov kuća stoga želi 
naglasiti da su naše kuće i stanovi 
obitavališta Božja i zazivlju da se 

Bog ne iseli iz naših domova. 
Pjesnik A. G. Matoš je to rekao vrlo 
dojmljivo: "Samo onaj je čovjek, tko 
je živa kuća Božja". Stoga valja 
blagosloviti čovjeka, obitelj, da bi on 

sam, njegova obitelj i njegov svijet - 

bili dom Božji. Stoga, ako je moguće 
neka cjela  obitelj bude na okupu da 
se upoznamo i zajednički molimo. 

 Za blagoslov obitelji molim 
vašu suradnju, vaše strpljenje i 
vaš angažman,  kako bismo 
najbolje osmisliti i najpobožnije 
obaviti. Bilo bi poželjno da se 
prijavite kako bi napravio 
raspored  i organiziramo 
prijevoz za blagoslov.  
 
 
 

 
 



NEDJELJA DAN GOSPODNJI  
Nedjelja je Dan Gospodnji, ali i naš dan, Dan 

našega radosnog susreta s Kristom Spasiteljem. 

Naš nedjeljni susret s Kristom je nešto posebno, 

nešto duboko i važno za naš život. Ovo je susret 

na najvišem nivou. Gospodin nas kao svoje 

drage prijatelje poziva za svoj stol da zajednički 

proslavimo spomen čin njegove muke, smrti i 

uskrsnuća. Zar smo mi, o Bože, dostojni takve 

časti? Krist, nekoć pod prilikom ljudskog tijela, 

a sada pod prilikama kruha i vina, postaje 

prisutan, hrani našu gladnu dušu i u nas izlijeva 

svoj božanski život da bi bili sretni i živjeli 

životom Uskrsnuloga. Susresti se s Kristom u 

nedjeljnoj euharistiji znači u Kristovu muku, 

smrt i uskrsnuće uroniti svu našu muku, trud i 

rad tjedna da sve to tu olakšamo i steknemo 

snagu za slijedeći radni tjedan. Da bi naš susret 

s Gospodinom bio što intimniji i što dublji, 

nedjeljom odustajemo od svoga profesionalnog 

poslovanja i rada.  

 Ima i ljudi koji odbijaju Kristov poziv da 

sjednu za njegov stol, koji zauzeti zemaljskim 

brigama ili razočarani u svojim nestvarnim 

nadama ne mare za Krista, koji ne znaju kako je 

dobar Gospodin. A mi, Gospodine, mi bih ti 

željeli i za nas i za njih donijeti srce i duh kakav 

ti želiš, biti njihovi zastupnici jer ti na svoju 

gozbu pozivaš sve sa svih raskršća.  

 Idemo na misu za sebe, zbog utjehe,  

zbog svoje pričesti, ali idemo i zbog svih drugih, 

poznatih i nepoznatih da sve preporučimo tvojoj 

milosrdnoj ljubavi i blagoslovu. Dragi moji 

vjernici - članovi HKM - Luxembourg,  

odazovimo se kao Kristova zajednica nedjeljnim 

misnim slavljima ispunjavajući tako  Kristovu 

želju koju je on na oproštajnoj večeri izrazio 

svojim učenicima: «Ovo činite meni na 

spomen». 
 

 

 

Molitva za Crkvu 

Gospodine, molim Te za Crkvu. 
Danas postoje mnoge crkve, 
ali Ti znadeš, o Gospodine, 

da smo samo jedna Crkva. 
Pošalji nam ljubav i milosrđe: 
Samo će tako jednoga dana 

sve crkve moći biti jedna. 
Sam si rekao: 

Kao što smo ja i Otac jedno, 
tako i Crkva treba biti jedna! 
Ujedini sve, o Gospodine, 

snagom, radošću, ljubavlju 
i daruj mir nama i Crkvi. Amen.  
 

Tko je crkva?  

No, tko je crkva? Ona je vi i ja? Isus ne 

treba hrama. Samo ga ljudi trebaju. 
Crkva su oni koji njega slijede. Ja ga 
nastojim slijediti svakog dana iznova. 

Živimo okruženi ljudima koji gladuju za 
ljubavlju. I mi im je dajemo. Kad bi svi 

u svojim bližnjima otkrili Božju sliku - 
zar mislite, da bismo još trebali oklope i 
generale.   ( Sveta Majka Terezija )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


