
BLAGOSLOV NA SPOMENDAN SV.BLAŽA
3. veljače

Spomendan

prvi oblik

U povezanosti s misom

Svijeće za blagoslov mogu se blagosloviti nakon evanđelja, 
odnosno nakon homilije ili nakon završne molitve.

Blagoslov svijeća

Pomolimo se.
Slavimote, Bože, naš Oče, i molimo:
Blagoslovi  ove svijeće i udijeli svoju pomoć
svima koji su se okupili na spomen svetoga Blaža.
Čuvaj ih od bolesti i svakoga drugoga zla
i vodi ih zdrave kroz sve životne pogibli.
Po Kristu Gospodinu našem.
R. Amen.

Slavitelj zatim poškropi svijeće blagoslovljenom vodom.

blagoslov vjernika

Slavitelj drži pod grlom prekrižene upaljene svijeće i pri-
tom blagoslivlje riječima:

Po zagovoru svetoga Blaža, biskupa i mučenika,
čuvao te Gospodin od bolesti grla i svakogadrugoga zla.
Blagoslovio te Bog Otac i Sin  i Duh Sveti.

Izvor: Rimski obrednik obnovljen prema odluci Svetoga općega sabora drugoga 
vatikanskog, proglašen vlašću pape Pavla VI. Blagoslovi, Kršćanska sadašnjost, 
Zagreb, 2007., str. 510-512.



drUgi oblik

U slUžBi riječi izvan mise

Uvodni obredi

Slavlje može započeti prikladnom pjesmom. 
Zatim se svi znamenuju znakom križa, a predsjedatelj pri-
tom govori:

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
R. Amen.

Zatim pozdravi nazočne ovim ili sličnim riječima:
Gospodin obilja i djelitelj svake milosti 
bio sa svima vama.
R. I s duhom tvojim.

Zatim slavitelj kratko uvede u slavlje. Uvodni obredi zavr-
šavaju molitvom, kojoj mogu prethoditi ovi ili drugi zazivi 
sa Gospodine, smiluj se:

Gospodine koji si poslan izliječiti srca slomljena, 
smiluj se.
R. Gospodine, smiluj se.

Kriste, koji si došao pozvati grješnike, smiluj se.
R. Kriste, smiluj se.

Gospodine, koji sjediš zdesna Ocu da naszagovaraš, 
smiluj se.
R. Gospodine, smiluj se.
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Pomolimo se.
Gospodine, Bože naš, čuj svoj narod
koji te zaziva na spomendan svetoga Blaža, 
biskupa i mučenika.
Sačuvaj nas od bolesti i drugih zala 
u ovom vremenitom životu 
i pomozi nam u svim našim potrebama.
Po Kristu Gospodinu našem.
R. Amen.

čitanje riječi Božje

Nakon toga čitač ili netko od nazočnih ili sam služitelj čita 
koji odlomak Svetoga pisma.

Mk 11,22-26       Morate vjerovati u Boga.

Poslušajte, braćo, riječi svetog Evandelja po Marku.

U ono vrijeme: Isus odgovori učenicima svojim: »Imaj-
te vjeru Božju. Zaista, kažem vam, rekne li tko ovoj gori: 
‘Digni se i baci u more!’ i u srcu svome ne posumnja, nego 
vjeruje da će se dogoditi to što kaže - doista, bit će mu! 
Stoga vam kažem: Sve što god zamolite i zaištete, vjerujte
da ste postigli i bit će vam! No kad ustanete na molitvu, 
otpustite ako što imate protiv koga da i vama Otac vaš, 
koji je na nebesima, otpusti vaše prijestupke.«

Ili: Mt 10, 5a.7-8 (Isus im zapovijedi: Liječite bolesne); Lk 4, 16-
21 (Isus u svom rodnom mjestu); Lk 11,9-13 (O pouzdanju u 
molitvi)

Služitelj se, prema prilikama, kratko obrati nazočnima i 
objasni biblijsko čitanje, da vjerom shvate smisao slavlja.

Blagoslov svijeća i ostalo kao u prvom obliku.


