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TOČKE 
SLAVLJA 

Prijedlog službi za slavlje Riječi Božje:  

• Voditelj/ica, Prvi čitač, Drugi čitač, Treći 
čitač. 

1. Okupljanje: Obitelj se okuplja oko upaljene 
svijeće, križa i pobožne slike. 

2. Uvod: Znak križa i pozdrav; Pokajanje za 
grijehe; Priprema srca da se čuje Riječ. 

3. Čitanje: Pažljivo i polako čitaju se čitanja 
koja Crkva predviđa za nadolazeću 
nedjelju. 

4. Razmišljanje: Pričamo što smo čuli, 
prisjećamo se detalja koje smo zapamtili. 
Što osjećam da mi Isus govori? Kako to 
mogu primijeniti u svoj život?Razmjena 
iskustva Riječi kroz razgovor, a zatim se 
može pročitati ponuđeno razmatranje. 

5. Molitva i zahvala: Oblikujemo zajedničku 
molitvu prema nadahnućima i poticajima 
koja smo dobili. Stvaramo dobre odluke za 
život. Zahvaljujemo Bogu. 

 

1. OKUPLJANJE I 
UVOD 

Voditelj/ica: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. 

Svi: Amen. 

Voditelj/ica: Gospodin je ovdje i sada s nama 
jer smo sabrani u njegovo ime. 

Svi: Ovdje smo zajedno s cijelom Crkvom u 
ovom trenutku molitve. 

U trenutku tišine kajemo se za grijehe. 

Voditelj/ica: Gospodine, ne tražimo te uvijek 
iskreno čitavim srcem. Gospodine, smiluj se! 

Svi: Gospodine, smiluj se! 

Voditelj/ica: Kriste, pozivaš nas da ne budemo 
navezani na svjetovne stvari jer nas udaljuju od 
tebe. Kriste, smiluj se! 

Svi: Kriste, smiluj se! 

Voditelj/ica: Gospodine, ti nas tražiš i 
neprestano želiš doći k nama. Gospodine, 
smiluj se! 

Svi: Gospodine, smiluj se! 

Voditelj/ica: Neka nam se dobri i milosrdni 
Bog smiluje po svojoj ljubavi i neka nas učvrsti 
u služenju Njemu. 

Svi: Amen. 

 

 

Slijedi čitanje Riječi Božje. 
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2. ČITANJE 
 

UVOD U PRVO ČITANJE 

Prvi čitač: Knjiga mudrosti napisana je stoljeće 
prije Isusova rođenja. U to vrijeme neki su se 
Židovi udaljavali od svoje vjere i počeli prihvaćati 
grčko-rimsku filozofiju. Autor ovog djela želi 
uvjeriti ove Židove – i uvjeriti druge – u istine 
njihove vjere. 

Bog je tako velik, tako moćan, da sve što postoji čini 
se malenim u usporedbi s Njime (11, 22). Ali, Bog 
je biće puno ljubavi i suosjećanja koje je odabralo 
stvoriti svemir. Čak i ovoga trena Bog čuva da sve 
ne padne u ništavilo (11, 25). 

Đavlovom zavišću i ljudskim padom grijeh ulazi u 
svijet, a ne Božjom voljom. Unatoč zlu koje smo 
unijeli u Božji svijet, Bog nas još voli (11,24) i 
opetovano pokazuje svoju ljubav strpljivošću i 
milosrđem (11, 23b, 12, 2). 

Neki ljudi misle da su strpljivost i milosrđe 
znakovi slabosti. Autor Knjige mudrosti jasno daje 
do znanja da je Bog toliko moćan da mu se u 
konačnici ništa ne može suprotstavi, čak ni grijeh.  

Bog je stoga savršeno slobodan stvarati, uzdržavati 
i spašavati. 

Kratka pauza prije čitanja.  

 

PRVO ČITANJE (Mudr 11, 22 – 12, 2) 

Prvi čitač: Čitanje Knjige Mudrosti 

Sav je svijet pred tobom, Gospodine,kao zrnce 
praha na tezulji i kao kaplja jutarnje rose što se 
spušta na zemlju.  

A ti si milostiv svemu jer možeš sve i kroz prste 
gledaš na grijehe ljudima da bi se pokajali. 

Jer ti ljubiš sva bića i ne mrziš ni jedno koje si  

 

 

 

stvorio. Jer da si štogod mrzio, ne bi ga ni 
stvorio. A kako bi išta moglo opstojati ako ti ne 
bi htio? Ili se održati ako ga ti nisi u život 
dozvao? Ali ti štediš, jer sve je tvoje, 
Gospodaru, ljubitelju života, i tvoj je besmrtni 
duh u svemu. Blago kažnjavaš prestupnike, 
koriš ih i opominješ za grijehe njihove da se 
ostave zloće i da se ufaju u tebe, Gospodine! 

Riječ Gospodnja. 

Svi: Bogu hvala! 

ZA PROMIŠLJANJE UZ PRVO 
ČITANJE 

Voditelji/ica potiče i vodi razgovor:  

1. Kako autor prikazuje Božju veličinu? 

2. Zašto je Bog milosrdan? 

3. Kako Bog gleda na svoje stvorenje? 

4. Što zamišljate da Bog sada radi nakon što je 
stvorio svemir? 

5. Što mislite kako Bog obraća grešnike? 

6. Što Bog želi s ljudima? 

7. Što u ovom odlomku posebno sviđa? 

8. Što o ovom odlomku smatrate izazovnim? 

 

PSALAM 

Uvod u Psalam 

Drugi čitač: Psalmist nam daje molitvu koju 
je svatko mogao reći ili zapjevati, čak i Zakej 
nakon susreta s Isusom na putu i kada je Isus 
došao u njegovu kuću na objed.  

Kako predivno iskustvo! 

Ali ovo je ono što svatko od nas može imati 
ako doista otvori svoj um i srce Isusu Kristu 
u Euharistiji ili u vlastitoj osobnoj molitvi.  

Isus je tu i čeka da učinimo taj čin ljubavi i da 
ga potražimo. 
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PSALAM 145 (Ps 145, 1-2.8-11.13cd-14) 

Drugi čitač:  

Pripjev: Blagoslivljat ću ime tvoje dovijeka, 
Bože, kralju moj! (Svi ponove.) 

Slavit ću te, Bože, kralju moj, ime ću tvoje 
blagoslivljat uvijek i dovijeka. Svaki ću dan 
tebe slaviti, ime ću tvoje hvaliti uvijek i 
dovijeka.  

Ponovi se pripjev. 

Milostiv je i milosrdan Gospodin, spor na 
srdžbu, bogat dobrotom. Gospodin je dobar 
svima, milosrdan svim djelima svojim.  

Ponovi se pripjev. 

Nek te slave, Gospodine, sva djela tvoja i tvoji 
sveti nek te blagoslivlju! Neka kazuju slavu 
tvoga kraljevstva, neka o sili tvojoj govore. 
Ponovi se pripjev. 

Vjeran je Gospodin u svim riječima svojim i 
svet u svim svojim djelima. Gospodin 
podupire sve koji posrću i pognute on 

uspravlja.  

Ponovi se pripjev. 

 

UVOD U DRUGO ČITANJE 

Treći čitač: Ovo je Pavlova poruka kojom želi 
raspršiti strah Solunjana da neće biti spremni 
kada se Gospodin vrati na zemlju. 

Zbog žestokih progona od strane Rimljana (i 
nekih Židova), sigurno su mislili da je kraj 

blizu. Pavao ih potiče (kao i nas) da tražimo 
Gospodina svakoga dan dok možemo, dok 
imamo vremena. 

Nemojte čekati zadnji tren, govori Pavao. To 
vrijedi za nas danas. Trebali bismo biti poput 
Zakeja, trčati naprijed pronaći Isusa u 
svakodnevnim životnim aktivnostima i ne 
čekati samo da nedjeljom odemo u crkvu.  

 

 

 

DRUGO ČITANJE (2 Sol 1, 11 – 2, 2) 

Treći čitač: Čitanje Druge poslanice svetoga 
Pavla apostola Solunjanima 

Braćo: Uvijek molimo za vas da vas Bog 
učini dostojnima poziva i snažno dovede do 
punine svako vaše nastojanje oko dobra i 
djelo vaše vjere te da se proslavi ime 
Gospodina našega Isusa u vama i vi u njemu 
– po milosti Boga našega i Gospodina Isusa 
Krista. 

A što se tiče dolaska Gospodina našega Isusa 
Krista i našeg okupljanja oko njega, molimo 
vas, braćo: ne dajte se brzo pokolebati u 
svom shvaćanju niti uznemiriti ni nekim 
duhom, ni nekom riječju, ni nekim tobože 
našim pismom, kao da će sad-na dan 
Gospodnji. 

Riječ Gospodnja. 

Svi: Bogu hvala! 

 

UVOD U EVANĐELJE 

Voditelj/ica: 

Evanđeoski ulomak 31. nedjelje kroz godinu 
je iz Evanđelja po svetom Luki (19,1-10). 

U ovom odlomku slušamo poznatu priča o 
Zakeju, židovskom porezniku koji je žarko 
želio vidjeti Isusa.  

Zakej je sigurno čuo za Isusa i želio je znati 
više o njemu. No, Isus mu je imao puno više 

za reći i dati…  
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EVANĐELJE (Lk 19, 1-10) 

Voditelj/ica: Čitanje svetog Evanđelja po Luki 

U ono vrijeme: Uđe Isus u Jerihon. Dok je njime 
prolazio, eto čovjeka imenom Zakej. Bijaše on 
nadcarinik, i to bogat. Želio je vidjeti tko je to 
Isus, ali ne mogaše od mnoštva jer je bio niska 
stasa. Potrča naprijed, pope se na smokvu da ga 
vidi jer je onuda imao proći. Kad Isus dođe na 
to mjesto, pogleda gore i reče mu: »Zakeju, 
žurno siđi! Danas mi je proboraviti u tvojoj 

kući.« On žurno siđe i primi ga sav radostan. A 
svi koji to vidješe stadoše mrmljati: »Čovjeku se 
grešniku svratio!« A Zakej usta i reče 
Gospodinu: »Evo, Gospodine, polovicu svog 
imanja dajem siromasima! I ako sam koga u 
čemu prevario, vraćam četverostruko.« Reče 
mu na to Isus: »Danas je došlo spasenje ovoj 
kući jer i on je sin Abrahamov! Ta Sin Čovječji 
dođe potražiti i spasiti izgubljeno!« 

Riječ Gospodnja. 

Svi: Slava tebi Kriste! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PROMIŠLJANJE 
UZ EVANĐELJE 

 

 
 
Nakon čitanja Evanđelja voditelj/ica potiče 
razgovor o pročitanome ulomku. 
 
1. Kako biste opisali Zakeja? 

2. Kako su se ljudi možda odnosili prema Zakeju 

prije njegova obraćenja? 

3. Što Zakej želi? 

4. Što otežava Zakeju da dobije što želi? 

5. Zašto je Isus mogao primijetiti Zakeja? 

6. Kako Zakej odgovara Isusu na njegovu izjavu? 

7. Kako ljudi reagiraju na to? 

8. Što mislite, zašto Zakej počinje govoriti o 

svome posjedu? 

9. Što će Zakej učiniti sa svojim bogatstvom? 

10. Kako Zakej doživljava spasenje? 

11. Što znači spasenje? 

12. Što misliš koga Bog vidi kada gleda u tebe? 

13. Jeste li nestrpljivi kao Zakej da vidite Isusa? 

Zašto da ili zaštone? 

14. Jeste li ikada podcijenili nečiju dobrotu? 
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RAZMATRANJE EVANĐELJA 

 

Nakon zajedničkog razgovora i promišljanja o 
Riječi Božjoj, ovdje je donesen prijedlog jednog 
razmatranja s konkretnom primjenom na 
svagdašnji život.  

 

Prvi čitač: Traženje 

Prije otprilike dva mjeseca evanđeosko čitanje 
bila je prispodoba u kojoj je Isus govorio o 
traženju izgubljenoga (Luka 15). U ovom 
odlomku izgubljeni tražite njega: Zakej se silno 
trudi vidjeti Isusa. Isus odgovara pozivajući se 
u Zakejevu kuću. Ovo je jedna od Isusovih 
posljednjih postaja prije nego što stigne u 
Jeruzalem, grad u kojem će dati svoj život da 
spasi sve izgubljene posvuda. 

 

Drugi čitač: Na lošem glasu 

Zakej je bio glavni carinik, što znači da je bio 
omraženiji od prosječnog poreznika jer je 
nadgledao prikupljanje novca za Rim. Većina 
Židova smatrala je Rimljane nepravednim 
okupatorima njihove zemlje, one zemlje koju 
im je Bog dao. Mnoštvo je možda pokazalo da 
ne voli Zakeja tako što ga je blokirala i zaklonila 
od Isusa. 

 

Treći čitač: Bogataši 

U Luki 18, 18-23 bogataš pita Isusa što mora 
učiniti da se spasi. Kad mu Isus kaže da svoje 
imanje razdijeli siromasima, postao je tužan. 
Ljudi koji su vezani za posjed i zemaljsko teško 
se vežu uz Isusa. 

 

Prvi čitač: Što je Zakej učinio? 

Iako je bogat, Zakej postupa sasvim drugačije 
od bogataša u Luki 18. Zakej se zaustavlja na  

 

 

 

 

sredini ceste i izjavljuje da daje pola svog 
novca siromasima. Zatim se zavjetuje da će 
vratiti svakome koga je mogao oštetiti i vratiti 
im s kamatama. Zakej pokazuje da nije 
navezan na novac jer niti zamjera niti ga 
rastužuje Isusov nauk o bogatstvu. Sada može 
kao slobodan čovjek primiti Isusa. Pritom 
doživljava spasenje. 

 

Drugi čitač: Sin Abrahamov 

Zakejevi su ga sugrađani Židovi smatrali 
izdajicom jer je skupljao novac za Rim. Isus mu 
javno vraća ugled nazivajući ga Abrahamovim 
potomkom (r. 9).  

Bog je obećao Abrahamu i njegovim 
potomcima mnogo dobrih stvari. Isus 
implicira da će Zakej sudjelovati u svemu 
tome što Bog je obećao. Ne u ljudskom, nego u 

Božjem bogatstvu – blagoslovu. 

 

KONKRETNA PRIMJENA 
EVANĐELJA U ŽIVOTU 

Treći čitač: Traženje Gospodina nije neka 
„vježba” gledanja očima s krošnji drveća ili 
planina ili traženja Isusa u mračnim ormarima. 

Traženje Gospodina je „duhovna vježba” uma 
i srca; ali treba isto toliko napora u trudu, 
poštenju i iskrenosti, kao i kod fizičkih napora.  

Bog nas je stvorio za sebe da nas voli i da ga 
volimo. Sve što trebamo je biti spremni 
prihvatiti Njegovu ljubav na način na koji ju 
želi dati.  

Traženje Gospodina nije jedno vrijeme ili 
jedan događaj ili jedna molitva, već 
kontinuirani proces svakoga dana našega 
života. → 
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→ Stoga: „Tražite li Isusa da dođe u vaše srce i 
dom? Ako ne, zašto ne?" Nešto o čemu treba 
razmišljati tijekom molitve ovoga tjedna! 

Ideja za primjenu Evanđelja:  

Što me zadržava podalje od Isusa i čega se 
konkretno mogu odreći u korist bližnjih na 
kraju ove molitve? 

Kratko vrijeme za promišljanje, razgovor i odgovor 
na idejni poticaj kojeg animira voditelj/ica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATEKIZAM KATOLIČKE 
CRKVE 

Voditelj/ica: Katekizam Katoličke Crkve jedan je 
od temeljnih dokumenata u kojem možemo 
pronaći odgovore i promišljanja na sva pitanja 
naše vjere 

Prvi čitač: “Isus poziva na obraćenje. Taj poziv je 
bitna sastojnica navještaja o Kraljevstvu: 
»Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo 
Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!« (Mk 1, 
15). U propovijedanju Crkve taj se poziv upućuje 
prije svega onima koji još ne poznaju Krista i 
njegova evanđelja. Krštenje je, dakle, poglavito 
mjesto prvog i osnovnog obraćenja. Upravo 
vjerom u Radosnu vijest i krštenjem čovjek se 
odriče zla i postiže spasenje, to jest otpuštenje 
svih grijeha i dar novog života.  

No, Kristov poziv na obraćenje odzvanja i sada 
trajno u životu kršćana. To drugo obraćenje je 
trajan zadatak cijele Crkve, koja »u svom krilu 
obuhvaća grešnike« i koja, »u isti mah sveta i 
uvijek potrebna čišćenja, neprestano vrši pokoru 
i obnovu«.  

To nastojanje oko obraćenja nije samo ljudsko 
djelo: pokret je »raskajanog srca«, što ga milost 
privlači i potiče da odgovori milosrdnoj ljubavi 
Boga koji nas je prvi ljubio.” (Br. 1427-1428) 

 

RAZMIŠLJANJE CRKVENIH 
OTACA I SVETACA 

 

Voditelj/ica: Čitajući drevne spise crkvenih 
otaca pronalazimo u njima iskonsku mudrost i 
snagu za življenje Evanđelja Kristova.  

Drugi čitač: „Dođite da vidimo koja je bila 
metoda Zakejevog obraćenja. Želio je vidjeti 
Isusa i zato se popeo na smokvu i tako je u 
njemu proklijalo sjeme spasenja. Krist je to 
vidio svojim božanskim očima. Podigavši →  
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→ pogled video je, također, Zakeja ljudskim 
očima i, budući da mu je bila namjera da se svi 
spase, iskazuje mu svoju nježnost. Da ga 
ohrabri, kaže: 'Siđi brzo dolje.' Zakej je tražio da 
vidi Krista, ali ga je mnoštvo spriječilo, ne toliko 
mnoštvo ljudi koliko mnoštvo njegovih grijeha. 
Bio je niskog rasta ne samo tjelesno, nego i 
duhovno. Ne bi ga mogao vidjeti ako se  ne bi 
podigao sa zemlje  i popeo na smokvu pokraj 
koje je Krist trebao proći.  

Priča sadrži zagonetku. Ni na koji drugi način 
čovjek ne može vidjeti Krista i povjerovati u 
njega osim ako se ne popne na smokvu…  

(ĆIRIL ALEKSANDRIJSKI, ulomak iz KOMENTARA 
LUKINA EVANĐELJA, Propovijed 127). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOLITVA UZ EVANĐELJE 

Voditelj/ica: Molitve svetaca uče nas i pomažu 
nam oblikovati našu vlastitu molitvu. Svetci su 
naši prijatelji koji su prošli put kršćanske ljubavi 
do kraja, slijedeći Krista, te i nas pozivaju da 
činimo isto, ostajući vjerni svome jedinstvenome 
pozivu kojega nam je Krist dao. 

 

Treći čitač: 

Dragi Bože, čini se da si ti tako ludo zaljubljen u 
svoja stvorenja da ne bi mogao živjeti bez nas.  
Dakle, ti si nas stvorio, a onda,  kad smo se od 
tebe okrenuli, ti si nas otkupio. 

Ti si Bog i, realno, ne trebaš nas. Tvoja veličina 
nije veća zbog stvaranja; tvoja moć nije zato što si 
nas otkupio. Nemaš dužnosti brinuti se za nas,  
nemaš duga kojeg nam trebaš vratiti.  

Ljubav je, i samo ljubav, ono što te pokreće. 
Amen.  

sv. Katarina Sijenska
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MOLITVA I 
ZAHVALA 
 

Voditelj/ica: Zahvalna srca za sve primljene 

milosti kod ovoga zajedničkoga razmatranja 

uputimo sada svoje molitve Bogu. 

 

Prvi čitač: Gospodine, daj nam da te iskrena 

srca tražimo 

Svi: jer jedino onaj tko tebe iskreno traži, taj 

te i nalazi. 

 

Drugi čitač: Daruj nam jednostavno i čisto 

srce u vjeri 

Svi: jer jedino će te čisti srcem gledati. 

 

Treći čitač: Pomozi nam da služimo svim 

ljudima 

Svi: i ne budemo im zapreka na putu prema 

tebi. 

 

Može se i spontano izreći molitva. 

 

Na kraju svi se prime za ruke i zajedno mole: 

Oče naš… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAVRŠNA MOLITVA 
 

Voditelj/ica: Gospodine Bože, daj nam da te 

iskrena srca tražimo i uz tvoju pomoć daj da te 

tražeći nađemo. Nemirno je naše srce dok se ne 

smiri u tebi. Smiluj nam se. Po Kristu Gospodinu 

našemu. 

Svi: Amen 

 

Voditelj/ica  

Svi zajedno se križaju: 

Blagoslovio nas svemogući Bog,+ 

sačuvao nas od svakoga zla,+ 

i priveo nas u život vječni.+ 

Svi: Amen. 

 

Svi: Pod obranu se tvoju utječemo, Sveta 

Bogorodice, ne odbij nam molbe u potrebama 

našim nego nas od sviju pogibelji uvijek oslobodi; 

Djevice slavna i blagoslovljena.  

Gospođo naša, Posrednice naša, Zagovornice naša. 

Sa svojim nas Sinom pomiri, svojemu nas Sinu 

preporuči, svojemu nas Sinu izruči. Amen. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zajednica obitelji župe Remete okuplja sve obitelji i sve ljude 
dobre volje župe u zajednicu kojoj je cilj rasti u povezanosti, 
međusobnoj ljubavi i pomaganju te svjedočenju Kristova 
Evanđelja. 

Ovaj listić želi biti pomoć obiteljima i svim ljudima da se 
pripreme za nedjeljnu Euharistiju u župi te da se članovi 
obitelji međusobno povežu u Gospodinu po zajedničkom 
čitanju i razmatranju Riječi Božje nadolazeće nedjelje.  
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