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1. Gdje je to moguće, zgodno je da se vjernička zajednica okupi u župnoj crkvi ili 
na drugom prikladnom mjestu ispred crkve gdje će se nakon molitve moći upaliti 
svijeće.

2. Za slavlje je potrebno pripraviti:
 - liturgijsko ruho ljubičaste boje
 - pjesmaricu Pjevajte Gospodinu pjesmu novu
 - svijeće

3. Ova molitva može se moliti u obitelji. Neka se tada sve na zgodan način prilagodi.
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Uvod

Prije znaka križa, pjeva se pjesma Čuj nas Majko, nado naša. 

Kad završi pjesan predmolitelj i narod znamenuju se znakom križa:
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga!
V. Amen.

Zatim predmolitelj pozdravi: 
Milost Gospodina našega Isusa Krista,
koji je djelitelj života i pobjednik nad smrću,
bila sa svima vama.                                  
V. I s duhom tvojim.

Predmolitelj, ovim ili sličnim riječima, uvodi u molitvu: 

Draga braćo i sestre, potaknuti kršćanskom ljubavlju sabrali smo se da su-
djelujemo u ovom molitvenom slavlju na dan kada se sjećamo žrtava Domo-
vinskog rata, ali i žrtve Vukovara i Škabrnje. Svoj pogled upravljamo prema 
nebskom Gradu i promatramo Krista koji je za nas trpio i uskrsnuo. Dok nas 
njegov križ podsjeća da svaka žrtva i život imaju svoj smisao, plamen svijeća 
potiče nas da izrazimo svoju vjeru u pobjedu Krista Uskrsloga. Ispovijedaju-
ći tu vjeru, nadamo se da su i svi naši pokojni kojih se večeras spominjemo 
dionici te iste pobjede. Dok zahvaljujemo Bogu za sve ono dobro što su nam 
dali i za žrtvu koju su podnijeli i time nas zadužili da molimo za njih i pokoj 
njihovih duša, također zahvaljujemo i molimo za sve žrtve Domovinskog rata 
koji su među nama i koji nam svojom ustrajnom strpljivošću daju snagu da se 
međusobno više ljubimo znajući da ćemo po tome biti prepoznati kao Gos-
podinovi učenici u prolazu ovim svijeta na putu prema Domovini gdje smrti 
više nema i gdje je radost vječna.

Predmolitelj, sklopljenih ruku: 

Pomolimo se!

Nakon kraće šutnje, nastavi:

Bože, slavo vjernih i živote pravednih,
otkupljeni smo smrću i uskrsnućem tvojega Sina.
Milostiv budi svim žrtvama Domovinskog rata,
da zasluže uživati radosti 
budućega blaženstva, a svima nama daj 
da u savršenoj ljubavi sa svim ljudima
sretno stignemo u tvoje kraljevstvo. 
Po Kristu Gospodinu našem.
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Služba riječi

Prvo čitanje (1Sol 4,13-18)
 
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima
Nećemo da budete u neznanju, braćo, o onima koji su usnuli, da ne tugu-
jete kao drugi koji nemaju nade. Doista, ako vjerujemo da je Isus umro i 
uskrsnuo, onda će Bog i one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime. 
Ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodnjoj: mi živi, preostali za dolazak 
Gospodnji, nećemo preteći onih koji su usnuli. Jer sam će Gospodin – na 
zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje – sići s neba. I najprije će 
uskrsnuti mrtvi u Kristu, a zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti 
poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak. I tako ćemo uvijek biti s 
Gospodinom. Tješite se dakle uzajamno ovim riječima!.

Riječ Gospodnja.
Bogu hvala.

Pripjevni psalam Ps 23 (22)

Ant. Gospodin je pastir moj, ni u čem ja ne oskudjevam.

Gospodin je pastir moj:
ni u čem ja ne oskudijevam;
na poljanama zelenim
on mi daje odmora.
Na vrutke me tihane vodi
i krijepi dušu moju.
•
Stazama pravim on me upravlja
radi imena svojega.
Pa da mi je i dolinom smrti proći,
zla se ne bojim, jer si ti sa mnom.
Tvoj štap i palica tvoja
utjeha su meni.
•
Trpezu preda mnom prostireš
na oči dušmanima mojim.
Uljem mi glavu mažeš,
čaša se moja prelijeva.
•
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Dobrota i milost pratit će mene
sve dane života moga.
U Jahvinu ću domu prebivati
kroz dane mnoge.
•

Aleluja!
Ja sam uskrsnuće i život, govori Gospodin;
tko u mene vjeruje, neće umrijeti nikada.
Aleluja!

evanđelje

+ Čitanje Evanđelja po Ivanu (11, 19-27)

U ono vrijeme: Mnogo Židova bijaše došlo tješiti Martu i Mariju zbog brata 
njihova. Kad Marta doču da Isus dolazi, pođe mu u susret dok je Marija osta-
la u kući. Marta reče Isusu: “Gospodine, da si bio ovdje, brat moj ne bi umro. 
Ali i sada znam: što god zaišteš od Boga, dat će ti.” Kaza joj Isus: “Uskrsnut 
će brat tvoj!” A Marta mu odgovori: “Znam da će uskrsnuti o uskrsnuću, u 
posljednji dan.” Reče joj Isus: “Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, 
ako i umre, živjet će. I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. 
Vjeruješ li ovo?” Odgovori mu: “Da, Gospodine! Ja vjerujem da si ti Krist, Sin 
Božji, Onaj koji dolazi na svijet!”

Riječ Gospodnja.
Slava tebi, Kriste.

Nakon evanđelja može se ostati u kratkoj tišini ili se može održati prigodna homilija. 
Slijedi ispovijed vjere.
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U ispovijed vjere predmolitelj može pozvati ovim riječima:

Braćo i sestre, ispovijedimo svoju vjeru, kako su nam je predali Apostoli:

Vjerujem u Boga, 
Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje,

I u Isusa Krista,
Sina njegova jedinoga, Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom,
rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom,
raspet, umro i pokopan;
sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga
Oca svemogućega;
odonud će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku,
općinstvo svetih, oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
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Molbenica

Predmolitelj, sklopljenih ruku:
Krist Gospodin umirući na križu uništio je grijeh, a ustajući iz groba pobije-
dio smrt. Stoga ponizno klinknimo govoreći:

Ti si, Gospodine, život i uskrsnuće naše!

— Kriste, Sine Čovječji, ti si umirući na križu svojoj muci pridružio Majku i 
u svom je uskrsnuću ispunio radošću: pridigni potištene i učvrsti ih u nadi.

— Kriste, Sine Boga živoga, ti si prijatelja Lazara uskrsio od mrtvih: sve naše 
pokojne branitelje koji su darovali život za Domovinu obdari vječnim životom.

— Kriste, tješitelju ožalošćenih, ti si zaplakanoj majci udovici uskrišenjem 
mladića otro suze; utješi sve koji oplakuju svoje nestale i pokojne članove 
obitelji.

— Kriste Otkupitelju, prosvijetli one koji su beznadni jer ne poznaju tebe: daj 
da uzvjeruju u uskrsnuće i u život budućega vijeka.

— Kriste, svjetlo svijeta, ti si slijepcu od rođenja darovao vid i udijelio moguć-
nost da te gleda: otkrij svoje lice svim našim pokojnicima koji još ne uživaju u 
tvome svjetlu.

Zatim predmolitelj proslijedi:
Uzdignimo sada svoja srca i molimo Gospodinovu molitvu da nam dođe Kra-
ljevstvo uključujući u nju i nakane Svetog Oca i moleći potpuni oprost za 
naše pokojne kojih se večeras spominjemo.

I nastavi raširenih ruku:

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,

dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
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Predmolitelj zaključuje sklopljenih ruku: 

Zahvaljujemo ti, Gospodine Bože, 
na hrabrosti i snazi koju si udijelio onima
koji su podnijeli žrtvu da bismo danas mogli živjeti u slobodi.
Zahvaljujemo ti što se kroz njihovu žrtvu možemo
naučiti hrabroj izdržljivosti i što su u mijenama ovoga 
nestalnog života i svojom žrtvom zavrijedili da ih poštujemo. 
Molimo te, ne daj da se izgubi išta od njihovih napora;
ono što su živjeli i činili neka pridonese dobrobiti ovoga svijeta i Domovine. 
Daj da i mi cijenimo sve ono što njima bijaše sveto,
da u svemu u čemu su bili veliki i dalje u nama zbori.
Molimo te da nastave živjeti i u nama danas, u našim
srcima, mislima i savjestima. 
Učini, Bože, da sada nakon njihove podnesene žrtve
budemo dublje međusobno povezani;
daj da u miru i prijateljstvu zajednički upoznamo tvoje obećanje:
da ćeš i nama biti vjeran kad prijeđemo s ovoga svijeta. 
Amen.

Nakon molitve, predmolitelj proslijedi:
R. Pokoj vječni daruj im, Gospodine.
V. I svjetlost vječna svjetlila njima.
R. Počivali u miru.
V. Amen.

Završni obred

Slijedi završni blagoslov, a molitva se može zaključiti paljenjem svijeća te 
pjesmom Zdravo, Djevo.


