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U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: 

»Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoli-

ti? Nije više ni za što nego da se baci van i da ljudi po njoj 

gaze.« 

»Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na 

gori. Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na 

svijećnjak da svijetli svima u kući. Tako neka svijetli vaša 

svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca 

vašega koji je na nebesima.«  



Molitva dok iščekujete Božju pomoć 
Ako ste trenutačno u stanju iščekivanja Božje pomoći, 
onda je ovo molitva za vas 
 

Jeste li trenutačno u stanju iščekivanja? Možda čekate na posao, 

ozdravljenje, obnovu veze ili mudrost kako biste znali kamo vam 

je poći. Svima nam je poznato to stanje iščekivanja. Prolazimo to 

mnogo puta tijekom svog života. Međutim, često se može dogo-

diti da nam duh klone tijekom takva razdoblja. Nekada nam srca 

otežaju zbog briga i sumnji. Ponekad se pak pitamo je li nas Bog 

zaboravio ili je digao ruke od nas. 

I psalmistu je stanje čekanja bilo dobro poznato. Njegov vapaj 

“Ta dokle, Jahve, ćeš me zaboravljati? Dokle ćeš skrivati lice od 

mene? (Psalam 13,1) odzvanja u našim srcima u takvim trenuci-

ma. Psalmist je zavapio Bogu u molitvi, i mi bismo isto trebali uči-

niti. Ako ste trenutačno u stanju iščekivanja, onda je ovo molitva 

za vas. 

Nebeski Oče, 

dolazim pred tebe srca prepuna različitih misli i osjećaja. Uznemi-

ren sam i nisam siguran što trebam učiniti i kamo poći. Osjećam 

se slabo i bespomoćno. Bez snage sam i brinem što će se dogodi-

ti i hoću li imati snage s tim se nositi. Duboko u sebi se pitam ko-

liko još moram čekati. Hoću li zauvijek ostati u ovom stanju čeka-

nja? Zašto sam uopće ovdje? Što se događa, Gospodine? Ipak, 

najviše se pitam, gdje si ti? Zašto mi nisi odgovorio kad sam ti 

vapio upomoć? 

Čak i dok ovo molim, znam kako si baš ondje gdje si rekao da ćeš 

uvijek biti. Nikada me nisi ostavio i nikada me nećeš zaboraviti. 

Čuješ svaki moj vapaj. Ne samo da ih čuješ, nego kako je David 



napisao u Psalmu 139, izdaleka ti već 

moje misli poznaješ. Točno znaš sve 

što se odvija u mom životu i znaš što 

se sve treba dogoditi. Sve se događa 

tvojom voljom i ti bdiješ iznad svega. 

Ni vrabac ne pada s grane bez tvoje 

volje i ti poznaješ broj mojih vlasi. Ni-

kad nisi iznenađen, čak ni oko ovog mog problema danas. Znaš 

točno zašto se ovo događa i to ćeš upotrijebiti na svoju slavu, a 

za moje dobro. 

Oprosti mi jer se brinem oko ove situacije na ovakav način. Opro-

sti mi jer sumnjam u tvoju ljubav i skrb za mene. Oprosti mi jer 

sam nezadovoljan dok iščekujem što bi se trebalo dogoditi. 

Oprosti mi moju nestrpljivost. Oprosti mi jer nisam potražio tebe 

i jer sam dopustio da ove trenutačne okolnosti izgledaju veće od 

tvoje milosti i dobrote. Stvori u meni čisto srce. Pomozi mi spoz-

nati sve lažne ljubavi i idole koji su se nastanili u mom srcu. Po-

mozi mi uvidjeti sve ono na što sam navezan jer mislim kako će 

me to usrećiti i ispuniti, a to nisi ti. Pomozi mi pokajati se i vratiti 

se tebi, svojoj jedinoj pravoj ljubavi. 

Kao što prorok napisa u Tužaljkama: “Dobro je u miru čekati spa-

senje Jahvino” (3,26). Pomozi mi zapamtiti kako je dobro čekati 

na tebe. U ovom stanju iščekivanja, pomozi mi spoznati sve što si 

za mene učinio po Isusu Kristu. Pomozi mi shvatiti kako je tvoja 

milost dovoljna ne samo da me spasi od grijeha, nego da me kri-

jepi i održava svaki dan života moga. Tvoja milost djeluje trenu-

tačno u meni, mijenja me i oblikuje više na sliku tvog Sina. Ništa 

me ne može razdvojiti od tebe. Počivam sigurno u tvojoj ljubavi. 

Pomozi mi uvidjeti sve više radosti koja dolazi od poznavanja te-
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Kroz ovaj tjedan posebno slavimo:  

Pon.  Sv. Pavao Miki i drugovi, mučenici 

Čt.  Sv. Skolastika, djevica 

Pt.  Bl. Alojzije Stepinac, biskup i mučenik 

Sub.  Blažena Djevica Marija Lurdska 

Ned.  6. nedjelja kroz godinu 
Sveta Misa:     

 Nedjelja 10:45 AM  
 

Hrvatska škola: Slijedeći petak nema zbog “Bile noći”  

Vjeronauk:  Nedjeljom nakon svete mise 

Proba zbora:  Petkom u 8:30 PM 

Korizmene duhovne vježbe 
Održava poznati naš voditelj duhovnih vježbi i karizmatik fra Ivo 
Pavić. Održati će se od 15.-22. ožujka 2017. u 6:45 PM u donjoj 
crkvi MPB. Pozovite rodbinu, prijatelje i znance kako bi Bog mog-
ao ponovno ući u život onih koji mogu biti taknuti Božjom riječju i 
djelovanjem Duha Svetoga.  

Imati ćemo simultani prijevod na engleski jezik kako će biti 
mnogih koji ne poznaju dobro Hrvatski jezik.  

be. Daruj mi radost u Isusu, radost jer sam tvoje dijete, i radost 

jer znam kako si ti uvijek sa mnom. Daj mi ugledati nadu u tvojoj 

Riječi kako je psalmist napisao: “U Jahvu ja se uzdam, duša se 

moja u njegovu uzda riječ.” (Psalam 130,5) 

Daj mi živjeti za tebe čak i dok čekam. Pomozi mi da budem pos-

lušan i ostanem vjeran, bez obzira koliko dugo bio u ovom stanju 

čekanja. To te molim, u Isusovo ime, Amen. 


