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TOČKE 
SLAVLJA 
 

Listić kojeg imate pred sobom je maleni 

priručnik i svojevrsni prijedlog kako se 

kršćanska obitelj može okupiti na molitvu 

da zajednički razmatra Riječ Božju 

nadolazeće nedjelje. 

 

Slavlje Riječi Božje u obiteljima želi biti 

pomoć u tome da obitelj zajedno moli i 

gradi svoj duhovni život na čitanju i 

razmišljanju o Riječi Božjoj. 

 

Također, listić može poslužiti svakome 

vjerniku pojedinačno za osobno čitanje 

Svetoga Pisma u smislu prakticiranja Lectio 

Divina. 

 

Razmatranje svetopisamskih tekstova koje 

Crkva stavlja pred vjernike pomaže u 

kvalitetnijoj pripremi i sudjelovanju u 

liturgijskom slavlju kršćanske zajednice. 

 

Slavlje Riječi Božje u obiteljima sastoji se od 

nekoliko elemenata i službi koje se mogu 

prikladno raspodijeliti među sudionicima. 

Prijedlog službi za slavlje Riječi Božje:  

- Voditelj/ica,  

- Prvi čitač,  

- Drugi čitač,  

- Treći čitač. 

 

 

 

Elementi Slavlja Riječi Božje u 

obiteljima: 
 

 

1. Okupljanje i uvod: Obitelj se okuplja 

oko upaljene svijeće, križa i pobožne slike. 

Potom slijedi znak križa i pozdrav; 

pokajanje za grijehe; priprema srca da se 

čuje Riječ. 

 

2. Čitanje: Pažljivo i polako čitaju se 

čitanja koja Crkva predviđa za 

nadolazeću nedjelju. 

 

3. 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. 

 

4. Molitva i zahvala: Oblikujemo 

zajedničku molitvu prema nadahnućima i 

poticajima koja smo dobili. Stvaramo 

dobre odluke za život. Zahvaljujemo 

Bogu. 

 

 

 

 

Pripremimo srca i saberimo se za 

početak slavlja. → 
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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, tvoj prošli 

dolazak priznajemo, a drugi u nadi 

čekamo. Gospodine, smiluj se! 

Svi: Gospodine, smiluj se! 

 

Voditelj/ica: Kriste, kada dođeš, nađi nas 

pripravne. Kriste, smiluj se! 

Svi: Kriste, smiluj se! 

 

Voditelj/ica: Gospodine, daj nam da 

živimo tvoje Evanđelja i da se ne bojimo. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ČITANJE RIJEČI 
 

UVOD U PRVO ČITANJE 

Prvi čitač:  

U Prvom čitanju iz Knjige proroka Izaije 
(2,1-5) slušamo proroka koji već u 8. stoljeću 
prije Krista veliča spoznaju blagoslova i 
veličine Jeruzalema koji je, u vrijeme 
proroka Izaije, trebao biti uništen od strane 
Asiraca.  

Jeruzalem su Židovi smatrali središtem 
svijeta, i tamo je počivalo Gospodnje 
sjedište prisutnosti i moći. Sada je Jeruzalem 
trebao biti uništen, ali doći će novi dan i 
Jeruzalem će zasjati vječnom svjetlošću.  

Izaijina poruka je bila pomoći ljudima da se 
već sada pripreme za to blaženo vrijeme, da 
se već sada vrate Gospodinu, a ne da čekaju 
i odgađaju vlastito obraćenje. Poziv proroka 
Izaije je još više aktualan za nas kršćane 
danas koji iščekujemo drugi Kristov 
dolazak u vjeri, nadi i ljubavi. Kako se mi 
pripremamo za taj dan? 
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PRVO ČITANJE (Iz 2, 1-5) 

Prvi čitač: Čitanje Knjige proroka Izaije 

Viđenje Izaije, sina Amosova, o Judeji i 
Jeruzalemu: Dogodit će se na kraju danâ: 
Gora Doma Gospodnjega bit će 
postavljena vrh svih gora, uzvišena iznad 
svih bregova. K njoj će se stjecati svi 
narodi, nagrnut će mnoga plemena i reći: 
»Hajde, uziđimo na Goru Gospodnju, 
pođimo u Dom Boga Jakovljeva! On će nas 
naučiti svojim putovima, hodit ćemo 
stazama njegovim. Jer će iz Siona Zakon 
izaći, iz Jeruzalema riječ Gospodnja.« On 
će biti sudac narodima, mnogim će sudit 
plemenima i oni će mačeve prekovat u 
plugove, a koplja u srpove. Neće više 
narod dizat mača protiv naroda nit se više 
učit ratovanju. Hajde, dome Jakovljev, u 
Gospodnjoj hodimo svjetlosti! 

Riječ Gospodnja. 

Svi: Bogu hvala! 

 

ZA PROMIŠLJANJE UZ PRVO 
ČITANJE 

Voditelji/ica potiče i vodi razgovor:  
 
1. Što je Izaija doživio u ovoj viziji? 
2. Zamislite da ste jedna od osoba koja od 
Izaije sluša ovo proročanstvo: 
a) Što vidite da se događa na „gori“? 
b) Koje sve ljude vidite? Odakle su? 
c) Kako su ovi ljudi poučeni o Zakonu 
Božjemu? 
d) Kako se svijet mijenja? 
e) Kako se osjećate zbog toga? 
3. Zašto Bog želi da njegov narod čuje ovo 
proročanstvo? 

 

 

PSALAM 

Uvod u Psalam 

Drugi čitač:  

Psalam ove nedjelje je 122., kao i prošle 
nedjelje. Ovaj psalam odražava 
važnost grada Jeruzalema, a posebno 
njegova Hrama koji je bio simbol Božje 
prisutnosti u Njegovu narodu.  

U kontekstu prethodnoga čitanja, sada 
sa psalmistom možemo pjevati i 
razmišljati o Izraelcima koji se iz 
progonstva u Babilonu vraćaju kući u 
Jeruzalem: konačno se ostvaruju 
Izaijine riječi napisane prije više od 
dvjesto godina (Babilonsko sužanjstvo 
– 6. st. pr. Kr). Koje radosti za Izraelce. 
Znamo li se i mi tako radovati u Bogu 
našemu? 

 

PSALAM 122 (Ps 122, 1-5) 

Drugi čitač:  Hajdemo radosno u 
Dom  Gospodnji. (Svi ponove). 

 
Obradovah se kad mi rekoše: 
»Hajdemo u dom Gospodnji!« 
Eto, noge nam već stoje 
na vratima tvojim, Jeruzaleme. 
Svi ponove pripjev.  
 
Jeruzaleme, grade čvrsto sazdani 
i kao u jedno saliveni! 
Onamo uzlaze plemena, 
plemena Gospodnja. 
Svi ponove pripjev. → 
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Po zakonu Izraelovu 
da slave ime Gospodnje. 
Ondje stoje sudačke stolice, 
stolice doma Davidova. 
Svi ponove pripjev.  

 

UVOD U DRUGO ČITANJE 

Treći čitač:  

Drugo čitanje je iz Poslanice svetog 
Pavla Rimljanima (13, 11-14a). Pavao 
potiče kršćane rimske zajednice da se 
pripreme za drugi Kristov dolazak. 

Poslanica nastaje u vrlo teško vrijeme za 
kršćane, kada su trpjeli velika 
progonstva od strane Rimskoga 
Carstva, baš kako su Izraelci trpjeli pod 
Babilonskim Carstvom. 

Neron optužuje kršćane za veliki požar 
u Rimu, nastupaju veliki progoni, a za 
koju godinu Rimljani će razoriti 
Jeruzalem i Hram. 

Pavao potiče kršćane da budu spremni 
trpjeti, ako je potrebno, za vjeru u Boga 
i Isusa Krista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUGO ČITANJE (Rim 13, 11-14a) 

Treći čitač: 
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola 
Rimljanima 
Braćo: Shvaćate ovaj čas: Vrijeme je već da 
se oda sna prenemo jer nam je sada 
spasenje bliže nego kad povjerovasmo. 
Noć poodmače, dan se približi! Odložimo 
dakle djela tame i zaodjenimo se oružjem 
svjetlosti. Kao po danu pristojno hodimo, 
ne u pijankama i pijančevanjima, ne u 
priležništvima i razvratnostima, ne u 
svađi i ljubomoru, nego zaodjenite se 
Gospodinom Isusom Kristom. 

Riječ Gospodnja. 

Svi: Bogu hvala! 
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UVOD U EVANĐELJE 

Voditelj/ica: 

Evanđelje prve nedjelje Došašća je po 
Mateju (24, 37-44).  

Isus navješćuje uništenje Jeruzalema, 
što će se dogoditi četresetak godina 
nakon njegove smrti i uskrsnuća.  

Evanđelist donosi ove Isusove riječi 
kako bi ohrabrio malene kršćanske 
zajednice da mole i da se pripremaju 
svetim življenjem za drugi Kristov 
dolazak. Za one koji žive po Evanđelju 
„kraj svijeta“ je početak raja, dok za 
one koji odbacuju Krista i život po 
Evanđelju drugi Kristov dolazak je 
uzrok straha. 

Zapravo, oni koji žive u grijehu 
„spavaju“, nisu „budni“ za razliku od 
onih koji ustraju u molitvi i svetim 
djelima. Oni koji su zarobljeni 
svjetovnim ne mogu spremni čekati 
Kristov neizbježan dolazak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANĐELJE (Mt 24, 37-44) 

Voditelj/ica:  

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju 

U ono vrijeme: Reče Isus svojim 
učenicima: 

Kao u dane Noine, tako će biti i dolazak 
Sina Čovječjega. Kao što su u dane one – 
prije potopa – jeli i pili, ženili se i udavali 
do dana kad Noa uđe u korablju i ništa 
nisu ni slutili dok ne dođe potop i sve 
odnije – tako će biti i dolazak Sina 
Čovječjega. Dvojica će tada biti u polju: 
jedan će se uzeti, drugi ostaviti. Dvije će 
mljeti u mlinu: jedna će se uzeti, druga 
ostaviti. 

Bdijte dakle jer ne znate u koji dan 
Gospodin vaš dolazi. A ovo znajte: kad 
bi domaćin znao o kojoj straži kradljivac 
dolazi, bdio bi i ne bi dopustio potkopati 
kuće. Zato i vi budite pripravni jer u čas 
kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi. 

Riječ Gospodnja. 

Svi: Slava tebi Kriste! 
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3. PROMIŠLJANJE 
UZ EVANĐELJE 
 

PITANJA NAKON ČITANJA 
EVANĐELJA 
 
Nakon čitanja Evanđelja voditelj/ica 
potiče razgovor o pročitanome ulomku. 
 
1. Zašto Isus spominje „poplavu“ i 
„kradljivca“? Što to znači? 
2. Koje bi moglo biti skriveno značenje u 
spominjanju „dvije žene“ i „dvojice 
muškaraca“? 
3. Kako su ljudi mogli reagirati na ove 
Isusove riječi? 
4. Zašto je Isus ispričao ove prispodobe? 
************************************************ 
5. Postoje li situacije iz vašeg života kad 
vas je nešto nenadano snašlo pa niste 
dobro reagirali ili se snašli? Koje situacije? 
6. Veselite li se Kristovu drugom dolasku?  
7. Što bi vam Isus rekao da sada stanete 
pred njega i njegov sud? 
8. Što možete promijeniti u svome životu 
kao dio vaše bolje priprave za Kristov 
dolazak? 
9. Koje konkretne korake planirate 
poduzeti? 

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

 

 

Prvi čitač: U dane Noine… 

Prva Isusova prispodoba spominje Nou i 
Božje djelovanje u sprječavanju širenja 
grijeha i opačina. Isus koristi ovaj 
događaj kako bi upozorio na budnost. 
Kao i u dane Noine, ljudi su živjeli 
bezbrižno u svojim grijesima ignorirajući 
Božje znakove i poticaje na obraćenje. 

 

Drugi čitač: Jedan će se uzeti… 

Druga Isusova prispodoba donosi dva 
para ljudi koji rade zajedno, jedni pored 
drugih. Iako se čini da među tim ljudima 
koji su na istome mjestu i rade isti posao 
nema nikakve razlike, Kristov dolazak 
otkriva da ipak ima razlike. Razlika je u 
tome koliko su spremni na susret s 
Kristom. Oni koji su „uzeti“ znači da su 
dionici Kristova kraljevstva, a oni koji su 
„ostavljeni“ su oni koji nisu spremni i 
koji će se suočiti s vlastitim uništenjem. 

 

Treći čitač: Poput kradljivca 

Nitko ne zna kad će Krist doći. Umjesto 
da ljudi pokušavaju odgonetnuti nešto 
što nikada neće moći dokučiti, trebali bi 
se posvetiti takvom životu da budu 
spremni u svako vrijeme stati pred 
Krista. Uspoređujući svoj drugi dolazak 
s poplavom i kradljivcem, Isus svim 
ljudima želi reći da nespremnost može 
imati katastrofalne posljedice. 
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Prvi čitač: Došašće ili Advent 

Riječ Advent dolazi od latinskih riječi ad 
venire što znači „doći“. Za kršćane 
vrijeme došašća ili adventa ima 
dvostruko značenje: završetak i početak 
nove liturgijske godine (koja počinje 
došašćem) obilježen je čitanjima o kraju 
vremena, apokalipsi. Time se želi reći da, 
dok kršćani iščekuju proslavu svetkovine 
Rođenja Isusova (Božić) trebaju se, isto 
tako, neprestano pripremati za Kristov 
drugi dolazak u slavi. 

 

KONKRETNA PRIMJENA 
EVANĐELJA U ŽIVOTU 

Drugi čitač:  

Danas započinjemo vrijeme došašća, 
vrijeme priprave i duhovne obnove. Naša 
priprema je za „Kralja kraljeva“ kojega 
slavimo, nadajući se i iščekujući da dođe 
u naša srca i domove na dan Božića sa 
svim mirom i svom radošću, a to može 
donijeti samo Bog koji je Ljubav i 
Spasitelj. Prisjećamo se vremena kada je 
Isus došao na zemlju prije 2000 godina 
kao dijete da započne Posljednje vrijeme 
s božanskim darom spasenja kojeg pruža 
svima koji su voljni slijediti ga čitavim 
srcem i životom. → 

 

 

 

 

 

 

 

→ Čitanja prošle nedjelje, Krista Kralja, i 
prve nedjelje Došašća izgledaju kao 
navještaj tame i propasti; ali ona su samo 
dobronamjerni podsjetnici da je ovaj 
život, ovaj svijet samo privremen i 
trebali bismo gledati u budućnost, u 
Novi Jeruzalem, u Nebo. To ne znači da 
ne bismo trebali uživati u životu ovdje 
na zemlji, ali to znači trebamo biti 
spremni jer „ne znamo ni dana ni sata“. 
Međutim, naša priprema treba imati 
oblik duhovnog hoda s našim Bogom u 
Isusu Kristu. Možemo se pitati u ovome 
vremenu priprave: 

Hodam li Isusovim stopama u 
ovome životu? 
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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 
 
 
Treći čitač:  
 
Dolazak Sina Božjega na zemlju događaj je 
takve važnosti da ga je Bog htio kroz 
vjekove pripraviti. Obrede i žrtve, likove i 
znakove »Prvog saveza«, sve usmjerava 
prema Kristu; naviješta ga po ustima 
proroka koji se smjenjuju u Izraelu. 
Uostalom, i u srcu pogana budi nejasno 
iščekivanje tog dolaska. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sveti je Ivan Krstitelj neposredni preteča 
Gospodinov, poslan da mu pripravi put. 
»Prorok Svevišnjega« (Lk 1, 76), najveći je 
i posljednji od svih proroka; njime 
započinje evanđelje: već iz majčina krila 
pozdravlja Kristov dolazak i nalazi svoju 
radost u tome da bude »prijatelj 
zaručnika« (Iv 3, 29), kojega označuje kao 
»Jaganjca Božjega [...] koji oduzima grijeh 
svijeta« (Iv 1, 29). Prethodeći Isusu »u 
duhu i sili Ilijinoj« (Lk 1, 17), Ivan svjedoči 
za nj propovijedanjem, 
krštenjem obraćenja i na kraju svojim 
mučeništvom. 
 
Slaveći svake godine bogoslužje došašća, 
Crkva proživljuje to iščekivanje Mesije: 
ulazeći u zajedništvo s dugom pripravom 
prvoga Spasiteljeva dolaska, vjernici 
pobuđuju žarku želju za njegovim drugim 
dolaskom. Slavljem Pretečina rođenja i 
mučeništva Crkva se sjedinjuje s 
njegovom željom: „On treba da raste, a ja 
da se umanjujem“(Iv 3, 30). 
(br. 522-524). 
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RAZMIŠLJANJE CRKVENIH 
OTACA I SVETACA 

 

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

 

Prvi čitač: 
"Krist pokazuje da dolazi sud, jer 

između dvoje ljudi u polju jedan se uzima, 
a drugi ostavlja. Između dvoje koji melju u 
mlinu jedan je izabran, a jedan ostavljen. 
Između dvoje koji leže u krevetu, jedan 
odlazi, a drugi ostaje. Ovo učenje znači da 
će se odvajanje vjernih od nevjernih 
sastojati u tome da jedni budu prihvaćeni, 
a drugi ostavljeni. Jer, kao što prorok kaže, 
kad se gnjev Božji digne, sveci će biti 
skriveni u Božjim odajama, ali nevjernici 
ostat će izloženi nebeskoj vatri. Dvojica u 
polju dakle predstavljaju vjernike i → 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ nevjernike, koje će usred svijeta, u 
tijeku njihova životnog rada, iznenaditi 
dan Gospodnji te će biti razdvojeni, jedan 
uzet, a drugi ostavljen. Isto će biti i za 
dvoje koji melju u mlinu, što predstavlja 
djelo zakona. Jer samo su neki od Židova, 
poput Ilije, vjerovali preko apostola da 
mogu biti opravdani vjerom. Jedna grupa 
će biti uzeta gore po vjeri koja proizvodi 
dobra djela, a druga će skupina biti 
napuštena u besplodnim djelima zakona, 
uzalud meljući na mlinu koji nikada neće 
proizvoditi nebesku hranu.  
 
Hilarije iz Poitiersa (315-367). 
Komentar na Matejevo evanđelje 26,5 
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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. 

 

Drugi čitač: 

 
Gospodine, tražit ću tvoje lice neprestano 
koliko mogu i koliko me ti učiniš 
sposobnim.  
 
Gospodine, moj Bože, moja jedina nado, 
čuj me da ne bih, iscrpljen, 
izgubio volju da te tražim. 
 
Molim te da te uvijek žarko tražim.  
Daj mi snage da te tražim... 
 
Kad je moja snaga dovoljna, 
dodaj mi želju koju si mi usadio. 
 
Daj da te se uvijek sjećam, 
tebe razumijem i volim sve dok, 
vjerno te se sjećajući, 
razborito te razumijevajući, 
i istinski te ljubeći, 
Trojedini Bože, 
me ne preobraziš u sliku  
po kojoj si me  
stvorio.  
Amen. 
 
Sv. Guillaume od sv. Teodora 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slavlje Riječi Božje u obiteljima 

Prva nedjelja Došašća 

 

4. MOLITVA I 
ZAHVALA 
 
Voditelj/ica: Zahvalna srca uputimo 
sada svoje molitve Bogu. 
 
Treći čitač: Gospodine, daj nam 
hrabrost da budemo svjedoci… 
Svi: …neka drugi u našem ponašanju 
i djelima vide i proslave Tebe. 
Prvi čitač: Kriste, daj da tvoj dolazak u 
ljubavi čekamo… 
Svi: …i pomozi nam da budemo 
svetim životom svjetlo u svijetu. 
Drugi čitač: Gospodine, daj nam ovo 
vrijeme proživjeti u radosti… 
Svi: …neka ono bude duhovna 
priprava za svetkovinu Tvoga 
rođenja. 
Može se i spontano izreći molitva. 
Na kraju svi se prime za ruke i zajedno 
mole: Oče naš. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voditelj/ica: 
Svemogući Bože, mi s vjerom iščekujemo 
Kristov dolazak. Udijeli, molimo te, da mu 
idemo ususret pravednim životom te nas, 
kad dođe, postavi sebi s desne i uvede u 
kraljevstvo nebesko. Po Kristu Gospodinu 
našemu. 
Svi: Amen 
 
Svi zajedno se križaju: 
Blagoslovio nas svemogući Bog,+ 
sačuvao nas od svakoga zla,+ 
i priveo nas u život vječni.+ 
Svi: Amen. 
 
Svi: 
Zdravo Kraljice, majko milosrđa, živote, 
slasti i ufanje naše, zdravo. K tebi vapijemo 
prognani sinovi Evini. K tebi uzdišemo 
tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. 
Svrni, dakle, zagovornice naša, one svoje 
milostive oči na nas te nam poslije ovoga 
progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod 
utrobe tvoje, O blaga, o mila, o slatka 
Djevice Marijo!



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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