MOLITVENO
BDJENJE

splitska prvostolnica
24. travnja 2010.
u 20.00 sati

Split, 2010.
za duhovna zvanja
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Priredili:
don Jure Vrdoljak
fra Frano Doljanin

Za vlastitu uporabu.
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molitveno bdjenje

Napomena:
U procesiji prema oltaru idu sjemeništarci, bogoslovi, predvoditelji
slavlja i o. Nadbiskup. Za vrijeme procesije zbor bogoslova pjeva
ulaznu pjesmu.
Uđite s hvalama
Uđite s hvalama na vrata njegova
U dvore njegove s pjesmama
Kliči Jahvi zemljo sva
Služite mu u veselju
Pred lice njemu dođite
S radosnim klicanjem
Znajte da je Jahve Bog
On nas stvori mi smo njegovi
Da mi smo njegov narod
Ovce paše njegove
Jer je dobar Jahve Bog
Dovijeka je ljubav njegova
Od koljena do koljena
Vjernost je njegova
Kliči Jahvi zemljo sva
Služite mu u veselju
Pred lice njemu dođite
S radosnim klicanjem
1. Pozdrav
Nakon ulazne pjesme, mons. Marin Barišić, nadbiskup i metropolita splitsko-makarski, sve prisutne uvodi u slavlje bdjenja za
duhovna zvanja.
O. Nadbiskup: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
Svi: 		
Amen.
O. Nadbiskup: Gospodin s vama.
Svi:		I s duhom tvojim.
O. Nadbiskup nakon toga kratko pozdravi sve prisutne. Kad o. Nadbiskup završi svoj pozdrav - svi sjednu.
za duhovna zvanja
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2. Svjedočanstvo duhovnog poziva
Don Jure Vrdoljak kratko predstavlja one koji će usmeno dati svjedočanstvo svoga duhovnog poziva. Usmena sjedočanstva traju
do 10 minuta.
Prvo svjedočanstvo - don Pave Medić (50 godina svećeništva)
Drugo svjedočanstvo - fra Stanko Radić (60 godina svećeništva)
Pjesma: Krist na žalu
Krist jednom stade na žalu
tražeć ljude za velika djela
da love srca božanskom Riječi.
O Bože, zar si pozvao mene?
Tvoje usne moje rekoše ime.
Svoju lađu sada ostavljam žalu,
odsad idem kamo šalješ me ti.
Ti trebaš dlanove moje,
moga srca ražaren plamen
i kaplje znoja, samoću moju.
O Bože ...
Treće svjedočanstvo: novak DI
Četvrto svjedočanstvo: don Carlos Taborda
Pjesma: Odlučio sam slijediti Krista
Odlučio sam slijediti Krista, odlučio sam slijediti Krista,
odlučio sam slijediti Krista, neću se vratit nikada.
Da nitko neće, ja idem za njim.
Neću se vratit nikada.
Krist je preda mnom, a svijet je za mnom.
Neću se vratit nikada.
Uzmite sav svijet, dajte mi Krista.
Neću se vratit nikada.
Završnu riječ uputit će o. Nadbiskup.
Kratka šutnja
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3. Euharistijsko klanjanje
Za vrijeme izlaganja Presvetog Oltarskog sakramenta pjeva se
Svet, Svet, Svet ...
Fra Frano Doljanin
Uvodna molitva
Gospodine Isuse, ovdje sam pred tobom jer si mi tako rekao. Želim posvetiti ovo vrijeme molitve i moliti tebe “Gospodara žetve da
pošalje radnike u svoju žetvu” (Mt 9,38) kao što to tražiš od mene
i svih nas.
Da to nije bila tvoja želja i izražavanje zapovijedi, možda nikada
ne bih izrazio ovu molitvu. Uvijek molim za sebe i svoje potrebe, ponekad molim za svoje bližnje koji su u potrebi. Štoviše, kad
malo više razmišljam, moja molitva za tvoje učenike-svećenike
jest ujedno molitva i za mene, jer oni učenici koje ćeš ti poslati i
meni će donijeti poruku tvoje riječi i tvoje ljubavi.
Prosvijetli me, Gospodine, jer ne znam kako i što moliti. Pošalji
svoga Svetoga Duha da me prosvijetli i pročisti moje molitve da ih
učini poniznima i jednostavnima.
Vjerujem, Gospodine, da si ti stvarno prisutan u Presvetom Sakramentu, vjerujem, ali uvećaj moju vjeru. Vjerujem da si sada sa
mnom, da me slušaš, da govoriš mom srcu.
Tvoj me glas poziva: “Ne bojte se. Ja sam ... Dođite k meni,...
Učite se od mene ...
Prihvaćam tvoj poziv i dolazim učiti od tebe. Dolazim vršiti tvoju
volju: “Molite Gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju”,
radnike za tvoj vinograd.
Marijo, Majko svećenika, budi uza me; budi prva koja će zagovarati i primiti iz Srca svoga Sina milost slanja u svijet svećenike,
ljude i žene posvećene tebi i kraljevstvu tvoga Sina.
Kratka šutnja
za duhovna zvanja
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Pjesma: Oče, mi ti se klanjamo
Oče, mi ti se klanjamo
svoj ti život dajemo
mi te ljubimo
Sine, mi ti se klanjamo
svoj ti život dajemo
mi te ljubimo
Duše, mi ti se klanjamo
svoj ti život dajemo
mi te ljubimo
Riječi iz Evanđelja čita o. Nadbiskup
Iz Evanđelja po Ivanu (19, 35-42)
Kod Isusova križa stajale
njegova majka i sestra njegove majke,
Marija Kleofina i Marija iz Magdale.
Kad Isus opazi majku i blizu nje učenika
kojega je osobito ljubio, reče majci svojoj:
“Ženo, evo ti sina!” Zatim reče učeniku: “Evo ti majke!”
I od tog je časa učenik uze u svoju kuću.
Isus, svjestan da je već sve svršeno,
reče, da bi se ispunilo Pismo: “Žedan sam.”
Tu bijaše posuda puna octa.
Tada nataknuše na izopovu stabljiku spužvu punu octa
i primaknuše je k Isusovim ustima.
Kad Isus uze ocat, reče: “Svršeno je!”
te nakloni glavu i - predade duh.
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Don Jure Vrdoljak
Kada je Isus na križu rekao ’Žedan sam’, želio je da svatko od nas
dođe k njemu i sudjeluje u obilju otkupljenja koje nam je On donio.
On želi da, sve što je on učinio, ne bude uzalud.
Krist s križa gleda oko sebe. Učinio je ono što je trebao, njegov
fizički život na zemlji je završen. On žeđa za onima koji će ne
samo doći i naći svoje osobno otkupljenje u podnožju križa, nego
on žeđa za onima koji će doći i odnijeti ostalima ono što su našli
kod njega. On žeđa za apostolima.
Kada je rekao žedan sam, on je govorio, hoćeš li uzeti to što si
primio i širiti dalje, nemoj dopustiti da moja muka bude uzalud.
On je žedan duša. On s križa govori ’Moj život kao život čovjeka
među vama je završen, ali ono zbog čega sam došao je tek počelo. On žeđa za nama, da dođemo i budemo učenici koje on treba,
da mi budemo njegova prisutnost u svijetu. On želi da poruka koja
dođe do nas - da se tu ne zaustavi, da ne budemo nijemi kršćani
koji ne mogu širiti poruku Boga.
Kad je svijet bio u grijehu, on se nije držao svoga božanstva, svega se toga odrekao i prihvatio ljudske uvjete. Isus nas pita: Jesi li i
ti u stanju učiniti isto? Jesi li u stanju osjetiti žeđ onih oko sebe? Ili
su možda njihove potrebe i grijesi svijeta, možda izgovor za tebe
da se osjećaš kao farizej, odvojen i svetiji od ostalih?
Ove dvije kratke Kristove riječi ‘Žedan sam’ potiču nas da izađemo
iz svoje oholosti i sebičnosti i učinimo velika djela Božja.
Kratka šutnja
pjesma:

KAO KOŠUTA

Kao košuta što za vodom žudi,
žudim za tobom ja.
Samo ti čežnja srca si moga.
Tebe slavim ja!
Snago moja i zaštito,
u tebe duh moj se odmara!
Samo ti čežnja srca si moga.
Tebe slavim ja! (2x)
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Molitve za svećenike
O. Nadbiskup: Gospodine Isuse, iz ljubavi prema čovjeku ostao si
s nama u prilikama kruha i vina. Klanjajući se tebi, prikazujemo ti svoju vjeru, ljubav, zahvalnost. Povjeravamo u
tvoje ruke sve što jesmo i sve što imamo.
U zajedništvu s tvojom Majkom, ovdje smo jer želimo
susresti tebe kao prijatelja naše duše i svjetlo našega
života.
Došli smo pred tebe s vjerom da ti prikažemo svoju molitvu za sve ljude, za sve svećenike, za sve one koji žive
posvećeni život.
Gospodine i Gospodaru žetve, posebno te želimo moliti
da pošalješ svete svećenike, redovnike i redovnice koji
će sijati i živjeti tvoju riječ spasenja.
Svi:
Mi te trebamo, Gospodine.
Don Jure: Gospodine, trebamo ljude koji će nam govoriti o tebi,
trebamo ljude koji će putovati svijetom propovijedajući
tvoje Evanđelje, koji će nas blagoslivljati u tvoje ime, koji
će nam dijeliti tvoje milosrđe.
Gospodine, molimo te ponizno, pošalji nam ljude i žene
koji će biti svjetlo u tami ovoga svijeta i sol koja će nas
osloboditi od pokvarenosti grijeha i zla.
Svi:
Gospodine, pošalji radnike u žetvu svoju.
Fra Frano: Gospodine, čovjeka među ljudima izabireš da slavi uzvišeno otajstvo Euharistije, vječnu ljubav kroz povijest, da
oprašta grijehe u tvoje ime, da spašava u tvoje ime, posvećuje čovječanstvo i svako stvorenje u ime Presvetog
Trojstva.
Svi:
Hvala ti, Gospodine, za dar svećeništva koji si dao Crkvi.
Don Jure: Gospodine, vjerujemo u tvoje obećanje “Ja sam s
vama u sve dane do svršetka svijeta”. Ti si s nama.
Ti nikada ne prestaješ izgovarati riječi koje su promijenile živote mnogih ljudi: “Slijedi me”. Pomozi onima koje pozivaš da ne zatvore svoja srca tvom pozivu nego da prikladno odgovore kao što je to učinio
i prorok Izaija: “Evo me, mene pošalji, Gospodine”.
Svi:
Udijeli velikodušnost, vjeru i hrabrost onima koje si ti pozvao.
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Fra Frano: Obnovi, Gospodine, ljubav svih svojih svećenika prema
tebi i Crkvi: revne i malodušne, one koji se bore, one
koji te strastveno ljube, one koji su izgubili nadu. Neka
poslušnost, strpljivost, čistoća, uljudnost, razumijevanje,
čežnja za spasenjem duša, poniznost i jednostavnost
zasvijetli u njihovim životima.
Svi:
Udijeli nam svećenike po svom srcu.
Don Jure: Gospodine, nadahni i pomozi svećenicima koji djeluju u
sjemeništima i kućama odgoja. Neka njihovim djelovanjem Crkva dobije nove svece, doktore, mučenike, apostole - nove svjedoke s čežnjom za novu evangelizaciju.
Svi:
Gospodine, pošalji nam svetih svećenika-odgojitelja.
Fra Frano: Neprijatelj naših duša dobro zna što svaki svećenik čini
za Crkvu i nikada ne prestaje postavljati zamke onima
koje je Krist pozvao, kušajući ih na kukavičluk, na sebičnost, na materijalne stvari kao i na manju požrtvovnosti.
Molimo te, Gospodine, ojačaj njihove duše i udijeli im velikodušnost i hrabrost da čvrsto odbace sve što bi moglo
upropastiti njihovu vjernost.
Svi:
Gospodine, pomozi onima koje pozivaš u svoju službu.
Pjesma: Gospodine, Ti si pastir moj
Gospodine, Ti si pastir moj ni u čem’ ja ne oskudjevam
na poljanama zelenim ti mi daješ odmora
Na vrutke me tihane vodiš i krijepiš dušu moju
stazama pravim Ti me upravljaš radi imena svojega
Refren
Pa da mi je i dolinom smrti proći zla se ja ne bojim
jer Ti si sa mnom Oče Oče, Oče moj
Pa da mi je i dolinom smrti proći zla se ja ne bojim
jer Ti si sa mnom Oče tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni
Trpezu preda mnom prostireš pred oči ljudima svim
uljem mi glavu mažeš čaša se moja preljeva
Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga
u Tvome ću domu prebivati kroz dane mnoge
Kratka šutnja
za duhovna zvanja
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Litanijski zazivi
Don Jure: Kao što si pozvao Abrahama da postane otac
mnogih naroda;
Svi:
Nadahni mlade da se odazovu tvome pozivu.
Fra Frano: Kao što si pozvao Mojsija,
koji je čuvao stada Jitrovih ovaca;
Svi:
Podaj i danas dostojne pastire svojemu stadu.
Don Jure: Kao što si pozvao Arona da služi u tvome hramu;
Svi:
Pozovi ljude na služenje tvojoj Crkvi.
Fra Frano: Kao što si govorio Samuelu i budio ga zazivanjem;
Svi:
Otvori uši tvojim izabranicima.
Don Jure: Kao što je prorok Ilija pomazao Elizeja;
Svi:
Podaj svećenicima snagu da te nasljeduju
ne okrećući se unatrag.
Fra Frano: Kao što si očistio usne proroka Izaije;
Svi:
Pročisti one koji se pripremaju
za svećeništvo i redovnički život.
Don Jure: Kao što si Jeremiju pozvao još u majčinoj utrobi;
Svi:
Pošalji mlade da navješćuju tvoju riječ.
Fra Frano: Kao što si svetom Pavlu udijelio dar hrabrosti;
Svi:
Ispuni tako srca svih Kristovom ljubavlju.
Don Jure: Kao što si poslao apostole da budu Kristovi izaslanici;
Svi:
Pošalji tako i danas gorljive propovjednike.
Fra Frano: Po blaženom primjeru svetih Petra i Pavla;
Svi:
Neka sjemeništarci u cijelosti sazriju u tebi.
Don Jure: Žetva je velika, a radnika malo.
Svi:
Gospodine, pošalji radnike u žetvu svoju.
Fra Frano: Pošalji nam, Gospodine!
Svi:
Svećenike po svom srcu.
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Don Jure: Sažalio si se, Gospodine, nad mnoštvom bez pastira.
Svi:
Gospodine, pošalji radnike u žetvu svoju.
Fra Frano: Za mlade koji osjećaju poziv.
Svi:
Gospodine, udijeli im velikodušnost.
Don Jure: Za duše posvećene tebi.
Svi:
Gospodine, uvećaj njihovu ljubav.
Fra Frano: Za mlade koji sumnjaju u tvoj poziv.
Svi:
Gospodine, udijeli im sigurnost.
Don Jure: Za one koji osjećaju Božji poziv, a još su premladi.
Svi:
Gospodine, budi s njima.
Fra Frano: Za sjemeništarce, bogoslove i kandidatice.
Svi:
Gospodine, udijeli im ustrajnost.
Don Jure: Za svećenike koji su kušnji.
Svi:
Gospodine, udijeli im svoju snagu.
Fra Frano: Za revne svećenike.
Svi:
Gospodine, zapali ih još većom ljubavlju.
Don Jure: Za mlake svećenike.
Svi:
Gospodine, udijeli im svoju svetost.
Fra Frano: Za svećenike koji osjećaju žalost.
Svi:
Gospodine, utješi ih.
Don Jure: Za svećenike koji se osjećaju osamljenima.
Svi:
Gospodine, budi njihov pratitelj.
Fra Frano: Za svećenike misionare.
Svi:
Gospodine, ispuni ih svojom gorljivošću.
Don Jure: Za mlade svećenike.
Svi:
Gospodine, potakni ih da snažno traže tvoju slavu.
Fra Frano: Za starije svećenike.
Svi:
Gospodine, podupri ih u svom služenju.
za duhovna zvanja
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Don Jure: Za svetoga oca papu Benedikta XVI.
Svi:
Gospodine, prosvjetljuj ga nebeskim svjetlom.
Fra Frano: Za nadbiskupa našega Marina.
Svi:
Gospodine, neka bude tvoj vjerni klanjatelj.
Don Jure: Za sve biskupe Hrvatske.
Svi:
Gospodine, neka budu mudri voditelji duša.
Fra Frano: Za sve naše župnike i župne vikare.
Svi:
Gospodine, neka budu pravi pastiri svake osobe.
Don Jure: Za sve redovničke provincijale i provincijalke.
Svi:
Gospodine, neka bude istinski sinovi
svojih utemeljitelja.
Fra Frano: Za sve redovnike i redovnice.
Svi:
Gospodine, neka budu znak radosti u svijetu.
Don Jure: Za sve one koji najviše trebaju tvoju milost.
Svi:
Gospodine, usliši molitvu našu.
Fra Frano: Za one koji su daleko od tebe.
Svi:
Gospodine, usliši molitvu našu.
Don Jure: Za sve pokojne biskupe i svećenike, redovnike i redovnice.
Svi:
Gospodine, udijeli im svoje blaženstvo.
O. Nadbiskup: Isuse, vječni svećeniče, neprestano šalji svojoj
Crkvi nove svećenike i osobe za redovnički život, pastire
po svom srcu. Potrebni su nam tvoji poslanici. Oni su
oruđe tvoje milosti i ljubavi. Oni nas tješe u tvoje ime,
hrane našu nadu, jačaju našu vjeru i ljubav.
Gospodine, ne ostavi nas same. Pošalji radnike, pošalji
ribare ljudi koji će nas okupiti u mrežu tvoga milosrđa.
Žetva je velika. Radnika je malo.
Gospodine, pošalji radnike u žetvu svoju. To te molimo
po Kristu Gospodinu našemu.
Svi:

Amen.

Kratka šutnja
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pjesma:

Kao Marija

Kao Marija da te ljubim, tvoju Riječ da čuvam ja,
kao Marija da je nosim usred srca svojega.
Samo tebi da se klanjam, samo tebi predam sve,
da te ljubim srcem cijelim, kao Marija, Isuse.
Kao Marija da te ljubim, tvoju bol da dijelim ja,
kao Marija da te pratim sve do križa tvojega.
Kao Marija da te ljubim, tvoj put da slijedim ja,
kao Marija da ti služim, da ti predam život sav.
Fra Domagoj Runje
Molitva za mlade i za one koji osjećaju poziv
Gospodine Isuse, večeras se na poseban način
molim za mlade koji u svojim srcima
osjećaju tvoj poziv na svećeništvo ili na posvećeni život.
Sigurno im nije lako sve za sobom ostaviti da bi te nasljedovali.
Sigurno im im je teško ostaviti obitelj,
svoje prijatelje ili druge drage osobe ...
Gospodine, razumijem i one koji su u stanju
sve ostaviti i slijediti tebe jer si ti blago
zbog kojega je vrijedno sve rasprodati i ostaviti.
Obilazit će svijet naviještajući tvoje evanđelje,
ublažavati ogorčenost mnogih ljudi pomoću tvoje Riječi,
davati nadu mnogima.
Oni će tješiti ožalošćene, krijepiti slabe,
širiti tvoju milost i opraštanje.
Dodirni srca mladih kako ne bi oklijevali
napustiti svoje mreže kada se zaustaviš
na obalama njihova života,
kada ih pogledaš, zazoveš po imenu
koje si oduvijek čuvao u svome srcu;
kada im se blago, ali odlučno obratiš, riječima
“Hajde za mnom.”
za duhovna zvanja
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Zašto, Gospodine, zašto baš njega ili nju?
Što je toliko posebno u njemu
da ga zoveš da slijedi tebe kao svog odabranog apostola?
Sjetimo se prvih apostola!
A što je to bilo tako osobito u Petru, Jakovu, Ivanu i Andriji...?
Nisu li i oni bili ljudi poput drugih?
Nisu li griješili poput svih drugih?
Nisu li bili slabi, ponašali se izdajnički i kukavički poput drugih?
A ipak ih je Bog odabrao.
Gospodine, mnogi se mladi boje upustiti u pustolovinu s tobom.
Udijeli svima velikodušnost da krenu za tobom bez oklijevanja,
da prerežu spone tugovanja koje ih zadržavaju
da ne pođu s tobom kroz život.
Podaj nam hrabrost i snagu.
Znamo da možda neće imati viđenja,
ukazanja, ni nešta slično.
Ipak, tvoj glas neće prestati jasno odjekivati njihovom dušom
i pozivati ih: “Hajde za mnom”.
Gospodine, pošalji svećenike, redovnike i redovnice
u žetvu svoju koji će tvoju poruku ljubavi
donijeti svakom stvorenju
jer ti si došao na ovaj svijet
da imamo život u izobilju.

Kratka šutnja
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Pjesma: NE BOJ SE
NE BOJ SE JER JA SAM S TOBOM,
DA TE ČUVAM OD SVAKOGA ZLA
NE BOJ SE JER JA SAM S TOBOM,
DA TI DADEM MIRAN SAN
JER MOJA LJUBAV JE ISTINA
MOJA LJUBAV LIJEČI SRCA SLOMLJENA (2X)
NE BOJ SE JER JA SAM S TOBOM,
JA SAM TE OTKUPIO
NE BOJ SE JER JA SAM S TOBOM,
IMENOM SAM TE ZAZVAO
JER MOJA LJUBAV JE ISTINA
MOJA LJUBAV LIJEČI SRCA SLOMLJENA (2X)
Kratka šutnja
Završetak
Don Tomislav Čubelić, župnik
- zahvala
- informacija o klanjanju pred Presvetim
Mons. Marin Barišić, nadbiskup
O. Nadbiskup: Gospodin s vama.
Svi:
	I s duhom tvojim.
O. Nadbiskup: Blagoslivljajmo Gospodina.
Svi:
Bogu hvala.
Nakon zajedničkog poklona pred Presvetim Oltarskim Sakramentom, bogoslovi i svećenici s o. Nadbiskupom vraćaju se u procesiji
u sakristiju.

za duhovna zvanja
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Dođi
i
vidi!
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