„ČUDIM SE SVAKOG ČASA
KAKO
ČOVJEK
MOŽE
STAVITI NA KOCKU SPAS
SVOJE DUŠE ZBOG SASVIM
NIŠTAVNIH I PROLAZNIH
RAZLOGA.“ (sv. Leopold Bogdan
Mandić)

i za Krista je živjeti po Njegovoj riječi i
ljubiti, ljubiti one najmanje u kojima je
naš Krist, one nemoćne, one odbačene,
one koji se ne mogu boriti za sebe, za
napuštene i zaboravljene. Ljubiti jer nas
ljubi naš Gospodin koji je trpio i umro na
križu kako bismo mogli živjeti u
vječnosti.

6. dan, 1. listopada 2018.

Molitva:
O Gospodine moj Isuse Kriste, smiluj
nam se i daj nam milost da živimo u
ljubavi, ljubeći Tebe iznad svega, a
bližnje kao same sebe. Daj nam
Gospodine spoznaju Tvoje neizmjerne
ljubavi kako bismo i mi ovdje gorili i
izgarali za Tobom. Isuse, smiluj nam se i
ne dopusti da život koji si nam dao
izgubimo i potrošimo živeći odvojeno od
Tebe. Pomozi nam da život poštujemo jer
je dar od Tebe, da živimo po Tvojoj
svetoj volji i da ispunimo svrhu za koju si
nas stvorio.
Po Kristu Gospodinu našem, amen!

Nakana:
Neka nas spoznaja o kratkoći života
potakne da ga to više cijenimo.
Sveto pismo:
„Prije nego se prekine srebrna vrpca i
zlatna se svjetiljka razbije i razlupa se vrč
na izvoru i slomi točak na bunaru; i vrati
se prah u zemlju kao što je iz nje i došao,
a duh se vrati Bogu koji ga je dao.” (Prop
12, 6-7)
Razmatranje:
Dragi molitelji, najveća Božja želja je
spasenje naše duše. Gospodin naš Isus
Krist je došao kao jedan od najmanjih
kako bi nam bio blizak i pokazao koliko
nas ljubi. Došao je da nas spasi.
Što mi poduzimamo za naše spasenje?
Koliko Gospodinu zahvaljujemo za život
koji nam je darovao? Život koji imam je
dar neizmjerne Božje ljubavi i poziva nas
da Ga slijedimo u ljubavi. Trebamo
ljubiti najprije sebe kao Božje dijete, a
potom i sve one koje nam je Gospodin
stavio na put. Također nas Gospodin
poziva da bdijemo jer ne znamo ni dana
ni časa kad nam se može dogoditi
odlazak s ovog svijeta. Spremni trebamo
biti, a to možemo jedino ako svaki dan
živimo s našim Kristom, kao da nam je
posljednji na ovoj zemlji. Živjeti u Kristu

Ankica
Jakić,
voditeljica
organizacijskog tima 40 dana za život Metković

