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VRIJEME ZA MOLITVU 

 

Na početku se prekrižite i izmolite „Oče naš“. 

Prošli sat ste učili da je Isus molio uvijek i u svako doba, čak je najviše volio cijelonoćne 

molitve, a molitvu Očenaš ostavio nam je kao zalog, kao biser koji vjernik treba svaki dan 

moliti, meditirati, osluškivati i mijenjati svoje srce prema Bogu bližnjemu i sebi. Cilj 

današnjeg našega sata je doživjeti da je svaki trenutak i svako mjesto prikladno za molitvu.  

Stavljamo u bilježnicu naslov: Vrijeme za molitvu    (udžbenik str.118.-121.) 

Za našu dušu i duhovni život potrebna je svakodnevna molitva, koja je disanje naše duše. 

Važno je da svatko od nas pronađe vrijeme koje će kao pojedinac u molitvi pokloniti Bogu. 

Za kršćane je važno da se i kao zajednica okupljaju na molitvu. Kršćani se kao zajednica 

okupljaju nedjeljom i blagdanima na euharistiju i molitvu. Nedjelja je “dan Gospodnji”. 

Kršćani toga dana slave smrt i uskrsnuće Isusovo. 

 Ne smijemo zaboraviti na Božju prisutnost ni u poslu kojemu se zauzeto predajemo ni u 

trenutcima odmora, ni u vrijeme kada se okupljamo za stolom kako bismo zajednički 

podijelili jelo koje je znak Božje dobrote i naše brige jednih o drugima. 

Zapišite u bilježnicu: 

Vrijeme za molitvu može biti:  

1. UJUTRO  

2. NAVEČER 

 3. TIJEKOM DANA 

 4. NA KRAJU TJEDNA,NEDJELJOM I BLAGDANIMA  

5. TIJEKOM LITURGIJSKE GODINE 

Liturgijska godina je skup svih liturgijskih slavlja u godišnjem krugu. Liturgijska godina ima 

tri velika dijela: božićno vrijeme, vazmeno vrijeme i vrijeme kroz godinu. Crkvena liturgijska 

godina počinje prvom nedjeljom došašća, a završava na nedjelju Krista Kralja. Boja misnice i 

štole ovisi o liturgijskom vremenu (bijela, crvena, ljubičasta i zelena). 



 
 

Na  samom kraju zahvaljujem se vama dragi učenici na radu i zalaganju, vašim 

roditeljima na strpljenju i suradnji. A iznad svega hvala Bogu što nas je pratio i čuvao u 

ovom vremenu.  

Na kraju se prekrižite i izmolite ovu molitvu: 

Daj da svoj dom učinimo mjestom opuštenosti, 

radosti, ljubavi, mira i sigurnosti. 

Daj da budemo velikodušni i obazrivi, 

da ne mislimo samo na sebe, 

nego da i drugima pomognemo da uživaju dobrobiti ljeta. 

Gospodine, Stvoritelju svih stvari, 

upravljaj naše korake i jačaj nam srca 

kroz ove ljetne dane koji su pred nama. 

Podari nam osvježenje tijela i duha. 

Daj da neprestano nastojimo djelovati na dobro 

u životima naših bližnjih i svijetu oko nas. 

To Te molimo po Kristu našem Gospodinu!  Amen! 

 

 

BOG VAS BLAGOSLOVIO I ČUVAO ! 


