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2. studenog 
Dušni dan. Spomen svih vjernih mrtvih 

 

MOLITVA NA GROBLJU 
 

 
 
1. Kad se vjernici skupe kod središnjega križa, svećenik, nakon znaka 
križa, pozdravi vjernike:  
Milost Gospodina našega Isusa Krista, 
koji je djelitelj života i pobjednik nad smrću, 
bila sa svima vama! 
Narod odgovori: I s duhom tvojim! 

 

2. Nakon toga svećenik pripravi za slavlje ovim ili sličnim riječima: 
Draga braćo i sestre, potaknuti kršćanskom ljubavlju sabrali smo se na 
ovome mjestu kako bi Gospodinu uputili molitve za svoje drage 
pokojne. Ovdje ispovijedamo da smrt nije kraj te upravljamo svoje oči 
prema nebeskome Gradu i promatramo Krista koji je za nas trpio i 
uskrsnuo. On nam nalaže da ga budni čekamo, a On neka nas nakon 
uskrsnuća dobrostivo primi u zajedništvo svetih i blaženih na nebu. 
 

3. Slijedi navještaj Evanđelja na uobičajen način. 
 

 Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu 
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 ostala 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. 
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4. Nakon navještenog Evanđelja, svećenik pozove na molitvu 
Apostolskog vjerovanja ovim ili sličnim riječima:  
 
U nadi i vjeri u vječni život  
ispovjedimo 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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5. Svećenik, sklopljenih ruku: 
 
Pomolimo se. 
 
Nakon kratke tišine, raširenih ruku nastavi:  

 
Bože svekolike utjehe!  
Pravednom si presudom odredio  
da se smrtna tijela oblikovana iz zemlje vrate u zemlju.  
No po dobrostivom si naumu tu presudu obratio 
u svjedočanstvo ljubavi.  
Abrahamu, ocu svih vjernika,  
predvidio si ukop u obećanoj zemlji.  
Tobijinu si pobožnost doveo do savršenstva u pokapanju braće.  
Htio si da tvoj jedinorođeni Sin bude sahranjen  
u novom grobu i iz njega ustane kao pobjednik smrti  
te nam tako pruži jamstvo budućega uskrsnuća.  
Zato te, Gospodine, molimo,  
daj da ovo mjesto snagom tvoga  blagoslova  
bude mjesto pokoja i nade.  
Neka ovdje tijela naših pokojnika počivaju u miru!  
Neka ovdje duše živih krijepi vječna nada 
i neka ti odavle uzdižu ugodne molitve  
na pomoć onima koji usnuše u Kristu  
te bez kraja hvale tvoje milosrđe! 
Po Kristu Gospodinu našem.  

 
6. Tada svećenik stavi tamjan u kadionicu i okadi križ, a grobove poškropi 
blagoslovljenom vodom. Nakon toga slijedi molbenica. 
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Krist Gospodin umirući na križu uništio je grijeh, a ustajući iz groba 
pobijedio smrt. Stoga mu ponizno kliknimo govoreći: 

 
Ti si, Gospodine, život i uskrsnuće naše! 
 

― Kriste, Sine Čovječji, ti si umirući na križu svojoj muci pridružio Majku 
i u svom ju uskrsnuću ispunio radošću: pridigni potištene i učvrsti ih u 
nadi. 
 
― Kriste, Sine Boga živoga, ti si prijatelja Lazara uskrisio od mrtvih: 
podigni pokojnike koje si otkupio dragocjenom krvlju i obdari ih vječnim 
životom i slavom. 
 
― Kriste, tješitelju ožalošćenih, ti si zaplakanoj majci udovici uskrišenjem 
mladića otro suze: utješi sve koji oplakuju svoje pokojnike. 
 
― 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 
mogućnost da te gleda: otkrij svoje lice pokojnicima koji još ne uživaju u 
tvome svjetlu. 
 
7. Svećenik zaključi molbenicu pozivom na molitvu na nakane za Svetog 
Oca  i sve vjerne mrtve: 
 
Moleći na nakane Svetoga Oca i za naše pokojne,  
zajedno u Kristu molimo: 
 
Oče naš… 
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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.  
 
Zdravo, Marijo, milosti puna, 
Gospodin s tobom. 
Blagoslovljena ti među ženama 
i blagoslovljen Plod utrobe Tvoje, Isus. 
Sveta Marijo, Majko Božja, 
moli za nas grešnike, 
sada i na času smrti naše. 
Amen.  
 
Slava Ocu i Sinu 
i Duhu Svetomu. 
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda 
i u vijeke vjekova. Amen. 
 

8. Slijedi zaključna molitva koju svećenik moli sklopljenih ruku. 
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Svemogući Bože,  
želio si da naš zemaljski život bude hodočašće k tebi. 
Primi naše molitve za sve koji su završili zemaljski hod,  
koji su s Kristom umrli i pokopani  
i ovdje čekaju blaženu nadu Kristova dolaska.  
Njegovim si ukopom i pobjedom posvetio sve grobove.  
Udijeli milostivo da te svi oni dovijeka slave,  
a nas nauči brojiti dane;  
daruj nam mudro srce  
koje u smrti ne gleda kraj,  
već početak besmrtnoga života  
u zajedništvu Duha Svetoga  
kojega nam daješ za nasljedovanje svetih.  
Po Kristu, Gospodinu našemu. 
 
9. Slijedi otpust i prikladna završna pjesma. 


