
molitva 3. dan, 4. ožujka 2022.  

 

Nakana:  

Molimo da nam Gospodin da snage da ustrajemo 

u zaštiti ljudskog život tijekom ovih 40 dana. 

 

Sveto pismo:  

„Zato vam kažem: Ne budite zabrinuti za život 

svoj: što ćete jesti, što ćete piti; ni za tijelo svoje: 

u što ćete se obući. Zar život nije vrjedniji od jela i 

tijelo od odijela? Pogledajte ptice nebeske! Ne 

siju, ne žanju niti sabiru u žitnice, pa ipak ih hrani 

vaš nebeski Otac. Zar niste vi vrjedniji od njih?” 

(Mt 6, 25 - 26) 

 

Razmatranje:  

(…) Kako duboko dakle moramo na današnji dan, 

na blagdan Svih Svetih, žaliti graditelje 

babilonskog tornja materijalizma! Koliko muke i 

truda, a rezultat uvijek jednak nuli. Koliko 

uvjeravaju svijet o sreći, koju mu spremaju, a ne 

poznaju je ni u vlastitoj duši. Mnogo slavljeni, 

nevjerni Anatole France, kad je umirao, uhvatio je 

za ruke svoga tajnika i sa suzama u očima rekao: 

»Nijedno stvorenje u čitavom svemiru nije tako 

nesretno kao ja! Uvijek su mi govorili, kako sam 

sretan! A ja nisam bio nikada sretan. Ni jednog 

dana, ni jednog sata!« 

Da, za pristaše materijalističkog naziranja na 

svijet ne postoji blagdan Sviju Svetih! Njihov 

pogled ne seže dalje od zemlje. U zemlji, poput 

životinja, za njih je, kažu svršetak svega. 

A mi? Mi ponavljamo danas članak Vjerovanja 

apostolskoga: vjerujem u općinstvo svetih, 

uskrsnuće tijela, život vječni! Vjerujemo, da ne bi 

bilo u skladu s vječnom pravdom, da oni, koji 

nikome na svijetu nisu nikada ništa nažao učinili, 

a trpjeli su i patili cijeli život, da budu iza smrti 

izjednačeni s ubojicama, bludnicima, pijancima, 

razbojnicima. Vjerujemo u općinstvo svetih, 

uskrsnuće tijela, život vječni! Jer ona općenita 

težnja srca ljudskoga za trajnom srećom nije 

nikakav slijepi nagon, nego volja Boga Stvoritelja. 

Vjerujemo u općinstvo svetih, uskrsnuće tijela, 

život vječni! Jer za to nam jamči Isus Krist, vječna 

i neprevarljiva istina, koji nam je svojom mukom i 

smrću na drvetu križa otvorio vrata života 

vječnoga. Vjerujemo u općinstvo svetih, 

uskrsnuće tijela, život vječni! Za to nam jamči ono 

veliko mnoštvo, kojega nije mogao nitko izbrojiti, 

od svakoga naroda i plemena i puka i jezika, a 

koje je sv. Ivan apostol gledao u Otkrivenju, gdje 

»stoje pred prijestoljem i pred Janjetom obučeni u 

bijele haljine i palme u rukama njihovim«, palme 

pobjede (usp. Otk 7, 9). 

U toj golemoj povorci pobjednika gledamo nježnu 

dječicu kao onu pobijenu u Betlehemu, kao jednog 

sv. Tarzicija, gledamo čiste djevice kao Agnezu, 

Luciju, Ceciliju, Agatu, gledamo junačke 

kršćanske mučenike kao Sebastijana, Florijana, 

Jurja, gledamo junačke svete majke kao onu 

Makabejku, Moniku, gledamo, predragi vjernici, i 

nebrojene sinove i kćeri svoga hrvatskoga naroda, 

koji su preminuli u svetosti života, kao blažena 

Hosana, Gracije, Augustin Kažotić, ili izdahnuli u 

najtežim mukama kao Tavelić, a uz njih tisuće 

sinova i kćeri našega naroda palih kroz duga 

stoljeća za vjeru i domovinu. Ne, oni nisu mrtvi, 

oni su živi, jer Bog naš hoće da se zove »Bog 

živih, a ne mrtvih« 

 

bl. Alojzije Stepinac,  

propovijed blagdan Svih Svetih,  

1. studenog 1945. (2. dio)  

 

Molitva:  

Pod obranu se Tvoju utječemo, sveta Bogorodice. 

Ne odbij nam molbe u potrebama našim, nego nas 

od svih pogibli vazda oslobodi.  

Djevice slavna i blagoslovljena, Gospođo naša, 

Posrednice naša, Zagovornice naša!  

Sa svojim nas Sinom pomiri, svojemu nas Sinu 

preporuči, svojemu nas Sinu izruči. Amen. 


