
POSLUŠAT ĆU ŠTO MI GOSPODIN GOVORI 

Pjesma 

Uvodna molitva  

Daj nam, Gospodine, jednostavno srce kako bismo mogli svaki dan čuti i razmjevati tvoje riječi 

koje nam upućuješ. Obdari tišinom naša srca kako bismo mogli čuti tvoju riječ. Dođi u naša srca, 

kako bismo u svjetlu tvoje mudrosti mogli pravo vrednovati zemaljske i nebeske stvari i postati 

slobodni za tvoje kraljevstvo, svjedočeći u svijetu da si ti živ među nama. Amen. 

 

Iz evanđelja po Marku (12, 28-34) 

Isusu pristupi jedan od pismoznanaca koji je slušao raspravu. Vidjevši da im je dobro odgovorio, 

upita ga: »Koja je zapovijed prva od sviju?« Isus odgovori: »Prva je: Slušaj, Izraele! Gospodin Bog 

naš Gospodin je jedini. Zato ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega, i iz sve duše 

svoje, i iz svega uma svoga, i iz sve snage svoje!« »Druga je: Ljubi svoga bližnjega kao sebe 

samoga. Nema druge zapovijedi veće od tih.« Nato će mu pismoznanac: »Dobro, učitelju! Po istini 

si kazao: On je jedini, nema drugoga osim njega. Njega ljubiti iz svega srca, iz svega razuma i iz 

sve snage i ljubiti bližnjega kao sebe samoga – više je nego sve paljenice i žrtve.« Kad Isus vidje 

kako je pametno odgovorio, reče mu: »Nisi daleko od kraljevstva Božjega!« I nitko se više nije 

usuđivao pitati ga. 

 

Osobno razmišljanje 

Pjesma 

 

Riječ Božja danas nas poziva: “Slušaj, …. Slušaj Izraele!” Slušaj ti koji si po krštenju postao živi 

član novoga Božjega naroda, sugrađanin svetih i ukućani Božji (usp Ef 2, 19). “Slušaj” jer će tako u 

tebe ući sjeme Božje riječi i ljubav koja oživljuje. U prošlim se vremenima Gospodin žalio nad 

svojim narodom: “O, kad bi me narod moj slušao,…brzo bih pokorio dušmane njegove, ruku bih 

svoju okrenuo na protivnike njegove. Ali moj narod ne slušaše glasa moga” (usp Ps 80) Bože, 

udijeli nam dar slušanja kako bi se naša srca i razum otvorili Evanđelju tvojega Sina, našega 

vječnoga svećenika, koji jedino spašava. Svaki put kad se susretnemo s poteškoćama obraćamo se 

Bogu. U opasnostima mu se povjeravamo. Da bismo imali postojanu i istinsku i življenu vjeru, 

jedini put je: “Slušaj!” Vjera dolazi poslije slušanja (usp Rim 10, 17). “Da poslušam što mi to 

Gospodin govori: Gospodin obećava mir narodu svomu, vjernima svojim, onima koji mu se svim 

srcem vrate.” (Ps 84, 9). Gospodin je naš osloboditelj, naša potpora, izbavitelj od zla. 

 

Kratko osobno razmišljanje 

Bog govori čovjeku. Njegove su riječi istina, ljubav i život. Kada čovjek sluša Božju riječ u njega 

ulazi Ljubav koja sve obnavlja. Čovjekovo se srce obnavlja, jer gdje uđe Božja riječ izlazi zlo. Zato 

danas nam Gospodin govori: “Slušaj … slušaj Izraele!” Slušaj ako želiš da ti “život bude dug“. 

Slušaj i ući će u tebe Ljubav i bit ćeš sposoban odgovoriti Onome koji ti govori, ljubeći ga „svim 

srcem svojim, svim umom svojim i svom snagom svojom“. Ovo je moja zapovijed: “Slušaj!” 

Dovoljno je da poslušaš, ostalo će doći samo od sebe. Ako me ne poslušaš, ja ostajem vani zatvoren 

– govori Gospodin – ne mogu ti priskočiti u pomoć, podijeliti s tobom moju sreću, hraniti život u 

tebi koji sam ti darovao. Ukoliko nije ujedinjen sa mnom, osuđen je da usahne. Neka te ne brinu 



mnoge zapovijedi koje nalaziš u Svetom pismu. Samo je jedna zapovijed: Slušaj! Ako me poslušaš 

ući će u tebe moja ljubav i ona će te poučiti i dati ti snagu da vjerno opslužuješ sve moje zapovijedi. 

Zato slušajte, prihvatite ono što vam govorim, vjerujte u moje riječi, prihvatite ih onakve kakve su i 

vidjet ćete da ćete me ljubiti i bit ćete sposobni nesebično odgovoriti na životni projekt koji imam 

sa svakim od vas. Nezaslužena ljubav briše svaki egoizam i predlaže misli mira. Ljubiti znači 

pronalaziti nove načine suživota u nama s Bogom i s braćom koja nas okružuju. Ljubiti znači 

mijenjati se. Ljubiti znači vidjeti stare stvari na novi način.  

• Neka nam Gospodin udijeli milost kako bismo ljubili braću kako nas on ljubi, kako bismo 

bili sposobni služiti braći cijelim našim bićem i tako biti pravi radnici u njegovoj žetvi.  

• Gospodine, daj nam da te ljubimo svom snagom, posvećujući tebi i tvojemu kraljevstvu 

sve naše sposobnosti i naša ograničenja, sve naše uspjehe i neuspjehe.  

• Pomozi nam da te ljubimo u svakom bratu kojega si postavio blizu nas, i kojega si ti prvi 

ljubio i za njega žrtvovao svoga Sina.  

• Njegova vječna žrtva neka nam dadne snagu i radost i osposobi nas da izgubimo sami sebe 

u ljubavi, kako bismo se potpuno ostvarili u tebi koji si ljubav. Amen.  

 

Pjesma  

 

Divnoj dakle  

 

S. Kruh s neba dao si njima. 

N. Koji svaku slast u sebi ima. 

Pomolimo se. Bože, koji si nam u divnom Sakramentu ostavio uspomenu Muke svoje, podaj nam, 

molimo, tako častiti sveta otajstva Tijela i Krvi tvoje, da vazda osjećamo u sebi plod otkupljenja 

tvojega. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.  

 

Blagoslov s Presvetim Oltarskim Sakramentom  

 

Blagoslovljen budi Bog!  

Blagoslovljen budi Bog!  

Blagoslovljeno njegovo sveto ime!  

Blagoslovljen Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek!  

Blagoslovljeno ime Isusovo!  

Blagoslovljeno presveto srce Isusovo!  

Blagoslovljena predragocjena krv Isusova!  

Blagoslovljen Isus u presvetom oltarskom Sakramentu!  

Blagoslovljen Duh Sveti Utješitelj!  

Blagoslovljena velika Bogorodica, presveta Djevica Marija!  

Blagoslovljeno sveto i bezgrešno njezino Začeće!  

Blagoslovljeno njezino slavno Uznesenje!  

Blagoslovljeno ime Marije, Djevice i Majke!  

Blagoslovljen sveti Josip, njezin prečisti zaručnik!  

Blagoslovljen Bog u svojim anđelima i u svojim svetima!  

 

Pjesma 


