
Adventsko klanjanje 

 

Pjesma: Svet, Svet, Svet 

 

Uvod: Isuse Kriste, Sine Božji, koji si prisutan u otajstvu Euharistije, danas ponovno dolazimo pred tebe. 

Želimo ti iskazati svoje poštovanje i divljenje. Želimo se diviti tvojoj poniznosti i poslušnosti Ocu. Budući da 

si bio poslušan, postao si čovjekom jer je Otac po tebi odlučio pomiriti svijet sa sobom. Ti Bog, postao si 

čovjekom, kako bi nam dao do znanja da smo voljena djeca Božja, da nas Otac nije napustio i da smo njegova 

stvorenja do kojih mu je stalo. 

Diveći se otajstvu Euharistije po kojoj si trajno prisutan među nama želimo danas razmišljati o događaju 

utjelovljenja. 

 

Pjesma: Poslan bi anđel Gabriel 

 

Evanđelje: Iz evanđelja po Luki (Lk 1,39-45) 

U one dane usta Marija i pohiti u Gorje, u grad Judin. Uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu. Čim Elizabeta 

začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi. I napuni se Elizabeta Duha Svetoga i povika iz svega glasa: 

 

"Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje! Ta otkuda meni da mi dođe majka 

Gospodina mojega? Gledaj samo! Tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigra mi od radosti čedo 

u utrobi. Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina!" 

 

Razmišljanje:  

Kakav je to događaj? Zašto Marija odlazi Elizabeti? Zbog čega joj se Elizabeta raduje?   

Što se postiglo njihovim susretom?  

Prije nego je došla Elizabeti Marija prihvaća Očevu volju za njen život. Pristaje nositi u svojem tijelu tebe, 

Utjelovljenu Božju Riječ. Dopušta da se Bog nastani u najskrovitijem dijelu njezinog bića, u utrobi koja je u 

semitskoj kulturi središte čovjeka, njegovih misli osjećaja, mjesto otvorenosti za Boga. 

Ona u čijoj se utrobi Utjelovila Riječ Božja, ne može drugačije niti reagirati. Dotaknuta tom blizinom, 

pokrenuta u samom svojem središtu od neznatne djevojke, koja prema društvenom statusu nije samostalno 

smjela i mogla donositi odluke, odlučuje posjetiti svoju rođakinju kojoj je potrebna pomoć. Stupa u akciju. 

Onog trenutka kad se Božja riječ pusti u najskrovitije mjesto čovjeka, ona bitno mijenja i odnose s okolinom 

oslobađajući od društvenih uvjetovanosti i propisa. Primarna zadaća postaje donositi drugima Onoga koga 

se iskusilo. Omogućiti im da po susretu s njim, dožive onu istu ispunjenost ljubavlju koju je i Marija doživjela. 

I tako se postaje svetohranište, pokaznica, baš poput Marije, prvog svetohraništa.  

Pri tome se ne može i ne smije zavaravati da prihvaćanje Božje volje oslobađa rizika. Božja riječ djeluje tako 

da nema drugog puta nego se odreći ustaljenih obrazaca ponašanja. Potaknut će da vidimo koja je potreba 

drugoga čovjeka i da djelujemo makar okolina osuđivala ili pak neće odobravati ono što činimo. No, ne treba 

se odviše time zamarati dokle se dopušta Božjoj riječi da se nastani u tijelu – hramu Duha Svetoga i postane 

pokretni kotač djelovanja. I kad posustanemo i počnemo sumnjati u ispravnost ove istine, Marija, naša draga 

učiteljica, svojim primjerom nek' nas ohrabri u ponovnome povratku istini. 

 

Pjesma: Zlatnih krila (1. – 3. kitica) 

 



Stojimo pred tajnom utjelovljenja i tajnom euharistije po kojima si nam blizak i ne možemo ne zapitati 

se jesmo li doista uvijek ono što bismo trebali biti: poput Marije svetohranište/pokaznice Boga koji je sama 

ljubav? 

Koristimo li tijelo kako bismo nekime manipulirali i iznudili neku korist? Ili svojim tijelom želimo nauditi 

nekome, kontrolirati drugoga, nametnuti mu svoje stavove? Zašto toliko vremena provodimo kako bismo ga 

dotjerali u formu, uljepšali? Što nas pokreće u tome našem djelovanju? Strah da bismo mogli biti napušteni 

od onih od kojih smo voljeni, od kojih bismo htjeli biti voljeni? Strah da bismo mogli razočarati nekoga ili se 

i sami razočarati? Umišljenost da bez nas netko ne bi mogao postojati. Osjećaj da smo nedostojni nečije 

pažnje, da smo nekome važni i bitni? Strah da bismo mogli izgubiti sliku koju smo stvorili o sebi, da bi nas 

netko mogao upoznati onakvima kakvi jesmo i povrijediti nas? Strah da nas je Bog zauvijek napustio i da ne 

želi više imati veze s nama? 

Ivan nam u svojoj poslanici poručuje: „Straha u ljubavi nema“. Manipulacije u ljubavi nema. Kontrole u ljubavi 

nema. Umišljenosti u ljubavi nema. Možemo zaključiti da nas često krivi motivi vode u našem postupanju 

prema tijelu.  

Danas dok stojimo pred tobom, promatramo, klanjamo ti se i divimo tvojoj prisutnosti, želimo se po Marijinu 

primjeru prisjetiti da naše tijelo, ukoliko ti to dopustimo, treba biti hram, hram tvoje ljubavi za svakoga 

čovjeka. Želimo tebi Utjelovljenoj riječi, dopustiti da se ti nastaniš u nama, želimo vjerovati da nas želiš i da 

nas ne napuštaš. Želimo iz te vjere usmjeriti svoj pogled prema drugome čovjeku, pažljivo saslušati drugoga 

i čuti koja je njegova potreba. Želimo da drugi po nama prepoznaju kako ti je stalo i tako obnovimo njihovo 

povjerenje u tebe da bi ti se i oni sami mogli klanjati i diviti. 

 

Pjesma: Kao Marija 
 

Molitva: 

Braćo i sestre, obratimo se Trojedinom Bogu, izvoru svakog dobra i blagoslova molitvom, da Njegova riječ u 

nama donese mnogostruke plodove! Između zaziva pjevajmo: Samo tebi da se klanjam, samo tebi predam 

sve, da te ljubim srcem cijelim kao Marija, Isuse. 

1. Oprosti nam, Gospodine, što smo nerijetko spremniji slušati one koji nas upućuju na zlo i odvode u propast, 

negoli Tebe, Utjelovljenu Božju Riječ, molimo Te! 

Samo tebi da se klanjam, samo tebi predam sve, da te ljubim srcem cijelim kao Marija, Isuse. 

2. Hvala ti, Bože, što po ovom klanjanju naša srca pripremaš za otvorenost Tvome Duhu i za slušanje Tvoje 

Riječi, koju usađuješ u naše duše.  Daj da uvijek budemo otvoreni Tvojoj Riječi, molimo Te! 

Samo tebi da se klanjam, samo tebi predam sve, da te ljubim srcem cijelim kao Marija, Isuse. 

3. Želimo, Isuse, da nam Tvoja riječ bude vodič u našem svakodnevnom životu – da nikada ne zalutamo! 

Ohrabri nas i daj nam snage da svaki dan u našim obiteljima otvorimo knjigu Tvoje Riječi, Sveto pismo i 

čitajući pojedine odlomke osjetimo u njemu Tvoju prisutnost, molimo Te! 

Samo tebi da se klanjam, samo tebi predam sve, da te ljubim srcem cijelim kao Marija, Isuse. 

4. Ulij nam, Gospodine, u srce više ljubavi prema Riječi koju nam na našim euharistijskim slavljima upućuješ, 

osobito onim nedjeljnim. Udijeli nam milost da tu Riječ prihvatimo u svom životu, da ona bude naša snaga 

za cijeli radni tjedan, molimo Te! 

Samo tebi da se klanjam, samo tebi predam sve, da te ljubim srcem cijelim kao Marija, Isuse. 



5. Da nikada ne zaboravimo, Isuse, da je za naš život puno važnije ono što Ti nama govoriš negoli ono što mi 

u svojim molitvama Tebi izričemo, molimo Te! 

Samo tebi da se klanjam, samo tebi predam sve, da te ljubim srcem cijelim kao Marija, Isuse. 

6. Marija je Tvoju Riječ, Gospodine, pomno slušala i o njoj u svom srcu razmišljala! Pomozi nam u našem 

nastojanju da slijedimo njezin primjer, molimo Te! 

Samo tebi da se klanjam, samo tebi predam sve, da te ljubim srcem cijelim kao Marija, Isuse. 

7. Daj nam, dobri Bože, milost da se što veći broj naših župljana stavi potpuno Tebi na raspolaganje, da Ti 

upravljaš životom svakog pojedinca i ove župske zajednice! Koga iz naše župe izabereš za svog slugu, odnosno 

službenicu u svećeničkom ili redovničkom staležu, obdari ga spremnošću i odvažnošću da Te slijedi na svim 

Tvojim putovima, molimo Te! 

Samo tebi da se klanjam, samo tebi predam sve, da te ljubim srcem cijelim kao Marija, Isuse. 

Pomozi da te poput Marije mogu donositi onima koji su odbačeni, na rubu, bez društvenog statusa, onima 

koji svoje tijelo ne prihvaćaju kao dar posvećenja, već ga samo gledaju kao sredstvo. 

Gospodine, zahvaljujemo Ti što si nam dao ovaj dan i ovo vrijeme koje smo proveli klanjajući se Tebi, kao 

milosni dar. Hvala i na svemu što nam daješ i daruješ. Vjerujemo Ti Gospodine i stavljamo svoju nadu u Tebe, 

u Tvoju riječ i u Tvoju dobrotu. Nemoj dozvoliti da zaboravimo Evanđelje, Radosnu vijest koja nam se objavila. 

Zahvaljujemo Ti i blagoslivljamo Te. Naša je vjera slaba, često teško i kamenito tlo. No vjerujemo da tvoja 

milost od nas može učini oaze života. Učini nas poslušnima tvojoj riječi koja do nas dopire po Svetom Pismu 

i po navjestiteljima tvoje Radosne vijesti. Umnoži navjestitelje tvoje Riječi u svijetu da ona dopre do svakog 

čovjeka na zemlji da uzraste u srcima ljudi i tako ovaj svijet postane tvoje istinsko Kraljevstvo. 

(Molitva preuzeta iz knjige „Euharistijska klanjanja i bdjenja“, vlč. Siniša Dudašek, ur.) 

Pjesma: Divnoj dakle 

 


