
 

1.DAN 

UTORAK 4. srpanj 2018 

- U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen! 
- pjesma Duhu Svetomu 
- Vjerovanje 
 

Molitva za Slavlje života 2018 
Milosrdni Oče i Bože svake utjehe, 

želimo ti zahvaliti za ovih 35 godina života Zajednice Cenacolo. 
Kao Petar želimo i mi pronaći radost prve ljubavi, 

i entuzijazam u nasljedovanju Isusa. 
Želimo proslaviti „Slavlje života“ kako bi slavili i blagoslivljali 

Tvoje beskrajno milosrđe koje nam pomaže ići za Isusom 
putom naviještanja i svjedočenja. 

Hvala ti jer i nama kao i Petru govoriš „SLIJEDI ME“ 
dajući nam radost povjerenja tvojoj volji i vjernost u koracanju, 

sigurni da jedino slijedeći Tebe možemo pronaći  
pravi put za nas te pravi put služenja braći. 

Hvala ti Gospodine jer ti znaš sve o nama i znaš da…“te volimo“. 
Obnovi našu ljubav za Tebe i daj da naše nasljedovanje 

bude uvijek sve iskrenije, življe i dublje. 
Hvala ti što si nam darovao svoju Majku Mariju, našu vjernu prijateljicu, 

koja nas uči radosnom nasljedovanju tebe i ljepoti služenja tebi.   
Amen.  

 
 

DANAS ĆEMO MOLITI ZA SVETOG OCA FRANJU, 
ZA BISKUPE KOJI ĆE DOĆI NA NAŠE SLAVLJE, ZA SVEĆENIKE 

I ZA DON MARCA KOJI ĆE BITI ZAREĐEN ZA SVEĆENIKA 
   
 
Iz kateheze majke Elvire 
Isus nas nije ostavio u tuzi smrti, bolesti, grijehu. Uskrsnuo je! Više nismo sami. Uskrsli Isus u molitvi govori našem srcu. Događa 
se da se nekada naljutimo jedni na druge, ali nakon par sati i jednog dana idemo dalje, ali utučeni i tužni. Trebamo naučiti 
razgovarati s Isusom. Isus je jedini koji nas može ozdraviti! I zato onda kada smo tužni i utučeni trebamo se ohrabriti i kleknuti 
pred Isusa i reći mu ono što proživljavamo, osjećamo, zbog čega trpimo. Nemojmo tražiti na raznim mjestima…odlazeći tamo 
amo. Ali što, koga, gdje tražim? Zaustavimo se i idimo Isusu: On nas ljubi, traži nas, On će biti uvijek s nama; nismo niti ćemo 
ikada biti sami“. 
 
- desetica sv. Krunice 

Oče naš 



Zdravo Marijo (10 puta) 
Slava Ocu 

 
O moj Isuse,  oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja,  

dovedi u raj sve duše osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe 

 

- molitva Mariji 
 

 „Evo nas Marijo pred tobom!“ 
Majko čežnje, koja srcem, pogledom, suzama  

tražiš svoju izgubljenu djecu, u svijetu koji je napustio Boga. 
Zahvaljujemo ti jer nas je tvoja ljubav ovdje privukla 

kako bi darovala život, nadu, radost i vjeru brojnim mladima 
 i svima onima koji traže istinu, oproštenje i mir. 

Povjeravano se Tebi, preljubljena naša Majko,  
kako bi nas ti mogla poučiti i oblikovati 

da možemo slušati i čuti živu Riječ, tvoga Sina Isusa uskrsloga, 
te kako bi se ponovno jednog dana svi zajedno našli  

u Njegovom kraljevstvu svjetla i spasenja.  
Evo nas Marijo, s tobom smo danas i u vijeke!. Amen.  

 
 

- Marijo, majko Cenacola, moli za nas 
 
2.DAN 
SRIJEDA 4. srpanj 2018 
 
- U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen! 
- pjesma Duhu Svetomu 
- Vjerovanje 
 

Molitva za Slavlje života 2018 
Milosrdni Oče i Bože svake utjehe, 

želimo ti zahvaliti za ovih 35 godina života Zajednice Cenacolo. 
Kao Petar želimo i mi pronaći radost prve ljubavi, 

i entuzijazam u nasljedovanju Isusa. 
Želimo proslaviti „Slavlje života“ kako bi slavili i blagoslivljali 

Tvoje beskrajno milosrđe koje nam pomaže ići za Isusom 
putom naviještanja i svjedočenja. 

Hvala ti jer i nama kao i Petru govoriš „SLIJEDI ME“ 
dajući nam radost povjerenja tvojoj volji i vjernost u koracanju, 

sigurni da jedino slijedeći Tebe možemo pronaći 
pravi put za nas te pravi put služenja braći. 

Hvala ti Gospodine jer ti znaš sve o nama i znaš da…“te volimo“. 
Obnovi našu ljubav za Tebe i daj da naše nasljedovanje 

bude uvijek sve iskrenije, življe i dublje. 
Hvala ti što si nam darovao svoju Majku Mariju, našu vjernu prijateljicu, 

koja nas uči radosnom nasljedovanju tebe i ljepoti služenja tebi. 
Amen. 

 
DANAS MOLIMO ZA MAJKU ELVIRU 

 
 
Iz kateheze majke Elvire 
Iako u Petrovom srcu u tom trenutku nije bilo vjere, na sreću došao je „k sebi“ i tako je Isus mogao učiniti čudo. Sve se dogodilo 
zbog Petrovih riječi: „U TVOJE IME“. I ne bi se više trebali oslanjati na vlastite sigurnosti. Recimo i mi „u ime Isusovo“ 
razgovarajući s njim oči u oči, osobno, ponavljajući u svemu što radimo: Isuse u tvoje ime… ne činim to jer sam dobra, jer je na 
meni da to napravim, jer moram to napraviti, već Isuse … u tvoje ime. Mislim da je ova molitva moćna: ako zazovemo njegovo 
ime, Isusovo ime, On ne može a ne učiniti nam čudo, čudo da nam bude dobro sa nama samima. U tvoje ime Isuse želim živjeti 
život; u tvoje se ime želim smijati životu; u tvoje ime želim istrošiti svoj život, darivati svoj život. Ako smo činili ili činimo stvari u 
svoje ime, vlastitim snagama … nismo ništa učinili! Probajmo se približiti Isusu baš kako je to učinio Petar, i započnimo raditi sve 



ono uobičajeno, kada se digneš, kada ideš raditi, spavati … reci „u tvoje ime Isuse“ … njegovo ime je On, imajmo povjerenja u  
Njega!    
 
- desetica sv. Krunice 

Oče naš 
Zdravo Marijo (10 puta) 

Slava Ocu 
 

O moj Isuse,  oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja,  
dovedi u raj sve duše osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe 

 
- molitva Mariji 

 
„Evo nas Marijo pred tobom!“ 

Majko čežnje, koja srcem, pogledom, suzama 
tražiš svoju izgubljenu djecu, u svijetu koji je napustio Boga. 

Zahvaljujemo ti jer nas je tvoja ljubav ovdje privukla 
kako bi darovala život, nadu, radost i vjeru brojnim mladima 

i svima onima koji traže istinu, oproštenje i mir. 
Povjeravano se Tebi, preljubljena naša Majko, 

kako bi nas ti mogla poučiti i oblikovati 
da možemo slušati i čuti živu Riječ, tvoga Sina Isusa uskrsloga, 

te kako bi se ponovno jednog dana svi zajedno našli 
u Njegovom kraljevstvu svjetla i spasenja. 

Evo nas Marijo, s tobom smo danas i u vijeke!. Amen. 
 
 
- Marijo, majko Cenacola, moli za nas 
 
3.DAN 
ČETVRTAK 5. srpanj 2018 
 
- U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen! 
- pjesma Duhu Svetomu 
- Vjerovanje 
 

Molitva za Slavlje života 2018 
Milosrdni Oče i Bože svake utjehe, 

želimo ti zahvaliti za ovih 35 godina života Zajednice Cenacolo. 
Kao Petar želimo i mi pronaći radost prve ljubavi, 

i entuzijazam u nasljedovanju Isusa. 
Želimo proslaviti „Slavlje života“ kako bi slavili i blagoslivljali 

Tvoje beskrajno milosrđe koje nam pomaže ići za Isusom 
putom naviještanja i svjedočenja. 

Hvala ti jer i nama kao i Petru govoriš „SLIJEDI ME“ 
dajući nam radost povjerenja tvojoj volji i vjernost u koracanju, 

sigurni da jedino slijedeći Tebe možemo pronaći 
pravi put za nas te pravi put služenja braći. 

Hvala ti Gospodine jer ti znaš sve o nama i znaš da…“te volimo“. 
Obnovi našu ljubav za Tebe i daj da naše nasljedovanje 

bude uvijek sve iskrenije, življe i dublje. 
Hvala ti što si nam darovao svoju Majku Mariju, našu vjernu prijateljicu, 

koja nas uči radosnom nasljedovanju tebe i ljepoti služenja tebi. 
Amen. 

 
DANAS MOLIMO ZA SVE ONE KOJI ĆE DOĆI NA SLAVLJE ŽIVOTA 

  
 
Iz kateheze majke Elvire 
Kada se malo po malo približavaš sa više srca, sa više osjećaja, više volje, sa više slobode k Bogu, dodiruješ ga. Tada smo već u 
Njemu! A on se očituje u molitvi koja je put na kojem ga možemo susresti. Molitvom ulazimo u prijateljstvo s Njim, razgovor s 
Bogom. Na početku molitve zazovimo Duha Svetoga jer on je kao ključ za lokot kako bi razgovarali s Gospodinom. Zazovimo ga s 
povjerenjem! On dolazi i otvara vrata tvoga srca, ulazi i priprema tvoj duh i tvoju dušu na živi susret sa Isusom.  



 
 
- desetica sv. Krunice 

Oče naš 
Zdravo Marijo (10 puta) 

Slava Ocu 
 

O moj Isuse,  oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja,  
dovedi u raj sve duše osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe 

 
- molitva Mariji 
 

„Evo nas Marijo pred tobom!“ 
Majko čežnje, koja srcem, pogledom, suzama 

tražiš svoju izgubljenu djecu, u svijetu koji je napustio Boga. 
Zahvaljujemo ti jer nas je tvoja ljubav ovdje privukla 

kako bi darovala život, nadu, radost i vjeru brojnim mladima 
i svima onima koji traže istinu, oproštenje i mir. 
Povjeravano se Tebi, preljubljena naša Majko, 

kako bi nas ti mogla poučiti i oblikovati 
da možemo slušati i čuti živu Riječ, tvoga Sina Isusa uskrsloga, 

te kako bi se ponovno jednog dana svi zajedno našli 
u Njegovom kraljevstvu svjetla i spasenja. 

Evo nas Marijo, s tobom smo danas i u vijeke!. Amen. 
 

 
- Marijo, majko Cenacola, moli za nas 
 
4.DAN 
 
PETAK 6. srpanj 2018 
 
- U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen! 
- pjesma Duhu Svetomu 
- Vjerovanje 
 

Molitva za Slavlje života 2018 
Milosrdni Oče i Bože svake utjehe, 

želimo ti zahvaliti za ovih 35 godina života Zajednice Cenacolo. 
Kao Petar želimo i mi pronaći radost prve ljubavi, 

i entuzijazam u nasljedovanju Isusa. 
Želimo proslaviti „Slavlje života“ kako bi slavili i blagoslivljali 

Tvoje beskrajno milosrđe koje nam pomaže ići za Isusom 
putom naviještanja i svjedočenja. 

Hvala ti jer i nama kao i Petru govoriš „SLIJEDI ME“ 
dajući nam radost povjerenja tvojoj volji i vjernost u koracanju, 

sigurni da jedino slijedeći Tebe možemo pronaći 
pravi put za nas te pravi put služenja braći. 

Hvala ti Gospodine jer ti znaš sve o nama i znaš da…“te volimo“. 
Obnovi našu ljubav za Tebe i daj da naše nasljedovanje 

bude uvijek sve iskrenije, življe i dublje. 
Hvala ti što si nam darovao svoju Majku Mariju, našu vjernu prijateljicu, 

koja nas uči radosnom nasljedovanju tebe i ljepoti služenja tebi. 
Amen. 

 
DANAS MOLIMO ZA SVE MLADIĆE I DJEVOJKE U ZAJEDNICI 

 
Iz kateheze majke Elvire 
Naš uskrsli život postaje danas opipljivi znak, stvaran dokaz da smo sinovi živog i uskrslog Boga, koji je pobijedio smrt: samo 
Uskrsli Krist može činiti čuda uskrsnuća mrtvih, lomiti lance zarobljenicima, vračati vid vjere i onome tko je godinama slijep te je  
lutao u tami. Tada smo sigurni da postoji djelotvorna promjena u nama koja postaje snaga Njegove pobjede nad smrću, jer sada 
smo živi: djeca smo uskrsnuća! Uskrsli smo u Kristu! Želimo vam viknuti, navijestiti, svjedočiti  prepuni entuzijazma i radosti naših 
života koje smo ponovno pronašli. Uistinu, ako je netko u Kristu, on je novo stvorenje! 



 
 
- desetica sv. Krunice 

Oče naš 
Zdravo Marijo (10 puta) 

Slava Ocu 
 

O moj Isuse,  oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja,  
dovedi u raj sve duše osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe 

 
- molitva Mariji 

 
„Evo nas Marijo pred tobom!“ 

Majko čežnje, koja srcem, pogledom, suzama 
tražiš svoju izgubljenu djecu, u svijetu koji je napustio Boga. 

Zahvaljujemo ti jer nas je tvoja ljubav ovdje privukla 
kako bi darovala život, nadu, radost i vjeru brojnim mladima 

i svima onima koji traže istinu, oproštenje i mir. 
Povjeravano se Tebi, preljubljena naša Majko, 

kako bi nas ti mogla poučiti i oblikovati 
da možemo slušati i čuti živu Riječ, tvoga Sina Isusa uskrsloga, 

te kako bi se ponovno jednog dana svi zajedno našli 
u Njegovom kraljevstvu svjetla i spasenja. 

Evo nas Marijo, s tobom smo danas i u vijeke!. Amen. 
 
 
- Marijo, majko Cenacola, moli za nas 
 
5.DAN 
SUBOTA 7 srpanj 2018 
 
- U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen! 
- pjesma Duhu Svetomu 
- Vjerovanje 
 

Molitva za Slavlje života 2018 
Milosrdni Oče i Bože svake utjehe, 

želimo ti zahvaliti za ovih 35 godina života Zajednice Cenacolo. 
Kao Petar želimo i mi pronaći radost prve ljubavi, 

i entuzijazam u nasljedovanju Isusa. 
Želimo proslaviti „Slavlje života“ kako bi slavili i blagoslivljali 

Tvoje beskrajno milosrđe koje nam pomaže ići za Isusom 
putom naviještanja i svjedočenja. 

Hvala ti jer i nama kao i Petru govoriš „SLIJEDI ME“ 
dajući nam radost povjerenja tvojoj volji i vjernost u koracanju, 

sigurni da jedino slijedeći Tebe možemo pronaći 
pravi put za nas te pravi put služenja braći. 

Hvala ti Gospodine jer ti znaš sve o nama i znaš da…“te volimo“. 
Obnovi našu ljubav za Tebe i daj da naše nasljedovanje 

bude uvijek sve iskrenije, življe i dublje. 
Hvala ti što si nam darovao svoju Majku Mariju, našu vjernu prijateljicu, 

koja nas uči radosnom nasljedovanju tebe i ljepoti služenja tebi. 
Amen. 

 
DANAS ĆEMO MOLITI ZA SVE NAŠE MISIJE,  

ZA DJECU I MISIONARE U CENACOLU 
 
Iz kateheze majke Elvire 
Nismo stvoreni kako bi bili tužni, uplašeni, tjeskobni, s osudom u srcu, zlobom: i zato, oprostimo si i opraštajmo! Opraštanje je 
dobro za zdravlje i srce. Vrata spasenja su otvorene za nas, sada samo moramo biti hrabri uči kroz njih: to je dobro za nas, ne 
pomaže samo da osjetiš oproštenje  i ozdravljenje, već spasenje! Ako su tvoji grijesi crveni kao grimiz, prljavi, crveni da nas plaše 
koliko su veliki, više ništa ne vrijede! Bog ti može oprostiti, može te osloboditi, On te može ponovno obnoviti. A sve se to može 



dogoditi samo ako iskreno kažemo: „Gospodine, ja sam siromašan, siromašna, oprosti mi! Trebam te, vjerujem ti, pomogni mi!“. 
To je naša vjera, naša nada, naše poslanje: milosrđe koje treba svima darivati, jer Bog ga želi udijeliti svima!   
 
- desetica sv. Krunice 

Oče naš 
Zdravo Marijo (10 puta) 

Slava Ocu 
 

O moj Isuse,  oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja,  
dovedi u raj sve duše osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe 

 
- molitva Mariji 
 

„Evo nas Marijo pred tobom!“ 
Majko čežnje, koja srcem, pogledom, suzama 

tražiš svoju izgubljenu djecu, u svijetu koji je napustio Boga. 
Zahvaljujemo ti jer nas je tvoja ljubav ovdje privukla 

kako bi darovala život, nadu, radost i vjeru brojnim mladima 
i svima onima koji traže istinu, oproštenje i mir. 
Povjeravano se Tebi, preljubljena naša Majko, 

kako bi nas ti mogla poučiti i oblikovati 
da možemo slušati i čuti živu Riječ, tvoga Sina Isusa uskrsloga, 

te kako bi se ponovno jednog dana svi zajedno našli 
u Njegovom kraljevstvu svjetla i spasenja. 

Evo nas Marijo, s tobom smo danas i u vijeke!. Amen. 
 

 
- Marijo, majko Cenacola, moli za nas 
 
6.DAN 
  
NEDJELJA 8. lipanj 2018 
 
- U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen! 
- pjesma Duhu Svetomu 
- Vjerovanje 
 

Molitva za Slavlje života 2018 
Milosrdni Oče i Bože svake utjehe, 

želimo ti zahvaliti za ovih 35 godina života Zajednice Cenacolo. 
Kao Petar želimo i mi pronaći radost prve ljubavi, 

i entuzijazam u nasljedovanju Isusa. 
Želimo proslaviti „Slavlje života“ kako bi slavili i blagoslivljali 

Tvoje beskrajno milosrđe koje nam pomaže ići za Isusom 
putom naviještanja i svjedočenja. 

Hvala ti jer i nama kao i Petru govoriš „SLIJEDI ME“ 
dajući nam radost povjerenja tvojoj volji i vjernost u koracanju, 

sigurni da jedino slijedeći Tebe možemo pronaći 
pravi put za nas te pravi put služenja braći. 

Hvala ti Gospodine jer ti znaš sve o nama i znaš da…“te volimo“. 
Obnovi našu ljubav za Tebe i daj da naše nasljedovanje 

bude uvijek sve iskrenije, življe i dublje. 
Hvala ti što si nam darovao svoju Majku Mariju, našu vjernu prijateljicu, 

koja nas uči radosnom nasljedovanju tebe i ljepoti služenja tebi. 
Amen. 

 
DANAS MOLIMO ZA SVE MLADE 

 
 
Iz kateheze majke Elvire 
Ako u našem srcu postoji otpor kako bi oprostili braći koja su nam učinila nešto nažao danas ili prije godinu dana, to je zato jer ne 
vjerujemo dovoljno da nam je Bog potpuno sve oprostio. To je velika nesreća onoga koji ne zna zaboraviti, oprostiti i započeti 
iznova. Trebamo naučiti započeti iznova s ljubavlju, iskrenim prijateljstvom, s povjerenjem prema drugome. Započeti iznova sa  



kršćanskog gledišta znači započeti kako to Bog čini s nama: On nas svakoga dana čini novima i uvijek nam daje mogućnost 
pokajanja. Ako sa sobom nosimo neko naneseno zlo, ogovor, okrivljavanje, ukor, osudu … više ne vjerujemo d jea Bog uistinu 
Otac bogat milosrđem koje On ima za nas. Očito je da je ljudska narav siromašna, jadna, ranjena zlom i grijehom. I dok smo 
svjesni svoga grijeha, još više moramo vjerovati da smo grešnici ali voljeni, beskrajno ljubljeni, nježno voljeni, neprestano  voljeni 
od Boga!   
 

 
 
- desetica sv. Krunice 

Oče naš 
Zdravo Marijo (10 puta) 

Slava Ocu 
 

O moj Isuse,  oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja,  
dovedi u raj sve duše osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe 

 
- molitva Mariji 
 

„Evo nas Marijo pred tobom!“ 
Majko čežnje, koja srcem, pogledom, suzama 

tražiš svoju izgubljenu djecu, u svijetu koji je napustio Boga. 
Zahvaljujemo ti jer nas je tvoja ljubav ovdje privukla 

kako bi darovala život, nadu, radost i vjeru brojnim mladima 
i svima onima koji traže istinu, oproštenje i mir. 
Povjeravano se Tebi, preljubljena naša Majko, 

kako bi nas ti mogla poučiti i oblikovati 
da možemo slušati i čuti živu Riječ, tvoga Sina Isusa uskrsloga, 

te kako bi se ponovno jednog dana svi zajedno našli 
u Njegovom kraljevstvu svjetla i spasenja. 

Evo nas Marijo, s tobom smo danas i u vijeke!. Amen. 
 
 
- Marijo, majko Cenacola, moli za nas 
 

7.DAN  

PONEDJELJAK 9. srpanj 2018 

- U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen! 
- pjesma Duhu Svetomu 
- Vjerovanje 
 

Molitva za Slavlje života 2018 
Milosrdni Oče i Bože svake utjehe, 

želimo ti zahvaliti za ovih 35 godina života Zajednice Cenacolo. 
Kao Petar želimo i mi pronaći radost prve ljubavi, 

i entuzijazam u nasljedovanju Isusa. 
Želimo proslaviti „Slavlje života“ kako bi slavili i blagoslivljali 

Tvoje beskrajno milosrđe koje nam pomaže ići za Isusom 
putom naviještanja i svjedočenja. 

Hvala ti jer i nama kao i Petru govoriš „SLIJEDI ME“ 
dajući nam radost povjerenja tvojoj volji i vjernost u koracanju, 

sigurni da jedino slijedeći Tebe možemo pronaći 
pravi put za nas te pravi put služenja braći. 

Hvala ti Gospodine jer ti znaš sve o nama i znaš da…“te volimo“. 
Obnovi našu ljubav za Tebe i daj da naše nasljedovanje 

bude uvijek sve iskrenije, življe i dublje. 
Hvala ti što si nam darovao svoju Majku Mariju, našu vjernu prijateljicu, 

koja nas uči radosnom nasljedovanju tebe i ljepoti služenja tebi. 
Amen. 

 



DANAS MOLIMO ZA OBITELJI, RODITELJE I PRIJATELJE ZAJEDNICE 
 
 
Iz kateheze majke Elvire 
Dajmo Isus mogućnost, da po svojoj smrti i uskrsnuću, promijeni tugu u radost, tamu u svjetlo, slabost u jakost, očaj u povjerenje, 
u nadu, u budućnost. Ako nosimo u sebi još puno toga iz naše prošlosti što nas muči, ponavljajmo Isus u molitvi: „Isuse, vjerujem 
ti! Isuse, povjeravam ti se, vjerujem u tebe!“. Moramo osjetiti da je Isus s nama i da nas oslobađa od negativnosti svih prošlih 
stvari koje su nam u prošlosti nanijele puno zla. Gospodin nam oprašta i kreće s nama iznova s povjerenjem. Nikada ne kaže: „Ma 
on je već puno griješio, više ne zaslužuje moje povjerenje!“. Ne, On uvijek ima u nas potpuno povjerenje! I mi trebamo imati 
uvijek ovakvo neizmjerno povjerenje u Njega, jer Gospodin ljubi bez mjere, bez računice, bez da mi to želimo ili zaslužujemo: On 
nas voli … i voli nas!  
 
 
- desetica sv. Krunice 

Oče naš 
Zdravo Marijo (10 puta) 

Slava Ocu 
 

O moj Isuse,  oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja,  
dovedi u raj sve duše osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe 

 
- molitva Mariji 
 

„Evo nas Marijo pred tobom!“ 
Majko čežnje, koja srcem, pogledom, suzama 

tražiš svoju izgubljenu djecu, u svijetu koji je napustio Boga. 
Zahvaljujemo ti jer nas je tvoja ljubav ovdje privukla 

kako bi darovala život, nadu, radost i vjeru brojnim mladima 
i svima onima koji traže istinu, oproštenje i mir. 
Povjeravano se Tebi, preljubljena naša Majko, 

kako bi nas ti mogla poučiti i oblikovati 
da možemo slušati i čuti živu Riječ, tvoga Sina Isusa uskrsloga, 

te kako bi se ponovno jednog dana svi zajedno našli 
u Njegovom kraljevstvu svjetla i spasenja. 

Evo nas Marijo, s tobom smo danas i u vijeke!. Amen. 
 
 

- Marijo, majko Cenacola, moli za nas 
 
8.DAN 
UTORAK 10 srpanj 2018 
 
- U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen! 
- pjesma Duhu Svetomu 
- Vjerovanje 
 

Molitva za Slavlje života 2018 
Milosrdni Oče i Bože svake utjehe, 

želimo ti zahvaliti za ovih 35 godina života Zajednice Cenacolo. 
Kao Petar želimo i mi pronaći radost prve ljubavi, 

i entuzijazam u nasljedovanju Isusa. 
Želimo proslaviti „Slavlje života“ kako bi slavili i blagoslivljali 

Tvoje beskrajno milosrđe koje nam pomaže ići za Isusom 
putom naviještanja i svjedočenja. 

Hvala ti jer i nama kao i Petru govoriš „SLIJEDI ME“ 
dajući nam radost povjerenja tvojoj volji i vjernost u koracanju, 

sigurni da jedino slijedeći Tebe možemo pronaći 
pravi put za nas te pravi put služenja braći. 

Hvala ti Gospodine jer ti znaš sve o nama i znaš da…“te volimo“. 
Obnovi našu ljubav za Tebe i daj da naše nasljedovanje 

bude uvijek sve iskrenije, življe i dublje. 
Hvala ti što si nam darovao svoju Majku Mariju, našu vjernu prijateljicu, 

koja nas uči radosnom nasljedovanju tebe i ljepoti služenja tebi. 



Amen. 
 

DANAS MOLIMO ZA SVU „DJECU“ CENACOLA 
KOJI SU PROŠLI KROZ ZAJEDNICU U OVIH 35 GODINA 

 
 
Iz kateheza majke Elvire 
Znamo da smo izabrani, privilegirani smo! Bog odabire, zove te preko situacija. Sada možeš i reći: “Ne, ne zanima me, radit ću 
ono što ja želim“. Ali Bog nas je odabrao kako bi nas mogao poslati, dao nam je poslanje! Eto zašto se mnogi povlače, jer biti 
kršćaninom danas znači neprestano biti na prvoj crti, neprestano probijati put, neprestano riskirati, stalno osluškivati da bi mogli 
primijetiti situacije bližnjih, njihove potrebe, potrebe naše braće, potrebe onih koji su možda bili pozvani a rekli su ne, i onih 
drugih koji nisu upoznali milosrđe, oproštenje, mir. I Bog šalje nas! Gdje? Svugdje! Gdje god ide kršćanin, treba biti svjetionik koji 
obasjava, grije, daje nadu i život.  
 
- desetica sv. Krunice 

Oče naš 
Zdravo Marijo (10 puta) 

Slava Ocu 
 

O moj Isuse,  oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja,  
dovedi u raj sve duše osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe 

 
- molitva Mariji 
 

„Evo nas Marijo pred tobom!“ 
Majko čežnje, koja srcem, pogledom, suzama 

tražiš svoju izgubljenu djecu, u svijetu koji je napustio Boga. 
Zahvaljujemo ti jer nas je tvoja ljubav ovdje privukla 

kako bi darovala život, nadu, radost i vjeru brojnim mladima 
i svima onima koji traže istinu, oproštenje i mir. 
Povjeravano se Tebi, preljubljena naša Majko, 

kako bi nas ti mogla poučiti i oblikovati 
da možemo slušati i čuti živu Riječ, tvoga Sina Isusa uskrsloga, 

te kako bi se ponovno jednog dana svi zajedno našli 
u Njegovom kraljevstvu svjetla i spasenja. 

Evo nas Marijo, s tobom smo danas i u vijeke!. Amen. 
 
 
- Marijo, majko Cenacola, moli za nas 
 
 
 
9.DAN 
 
 SRIJEDA 11 srpanj 2018 
- U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen! 
- pjesma Duhu Svetomu 
- Vjerovanje 
 

Molitva za Slavlje života 2018 
Milosrdni Oče i Bože svake utjehe, 

želimo ti zahvaliti za ovih 35 godina života Zajednice Cenacolo. 
Kao Petar želimo i mi pronaći radost prve ljubavi, 

i entuzijazam u nasljedovanju Isusa. 
Želimo proslaviti „Slavlje života“ kako bi slavili i blagoslivljali 

Tvoje beskrajno milosrđe koje nam pomaže ići za Isusom 
putom naviještanja i svjedočenja. 

Hvala ti jer i nama kao i Petru govoriš „SLIJEDI ME“ 
dajući nam radost povjerenja tvojoj volji i vjernost u koracanju, 

sigurni da jedino slijedeći Tebe možemo pronaći 
pravi put za nas te pravi put služenja braći. 

Hvala ti Gospodine jer ti znaš sve o nama i znaš da…“te volimo“. 
Obnovi našu ljubav za Tebe i daj da naše nasljedovanje 



bude uvijek sve iskrenije, življe i dublje. 
Hvala ti što si nam darovao svoju Majku Mariju, našu vjernu prijateljicu, 

koja nas uči radosnom nasljedovanju tebe i ljepoti služenja tebi. 
Amen. 

 
DANAS MOLIMO ZA ONE KOJI SU PONOVNO POSRNULI 
I ZA SVE ONE KOJIMA NISMO ZNALI ILI MOGLI POMOĆI 

 
Iz kateheze majke Elvire 
Mi želimo biti nastavak Isusovog života na zemlji. Naš cilj je ovaj: slijediti Njega. A On što čini u ovom trenutku? On traži nas, On 
nas prati, daje svoj život za nas. Mi smo sposobni živjeti kao On samo ako darujemo sebe u malim i velikim stvarima. No ne 
izabire se samo jednom za svagda već svakoga dana, izabire se i više puta na dan. Samo ako smo u istini u našem izboru, u 
našem da, kao što Isus daje svoj život za nas jedino tako možemo postati sposobni darivati svoj život braći … Vidite kako je lijepo 
dati svoj život za braću svoju! Darivati život koji više nije tvoj. Život koji ti daješ je Kristov, nije više samo tvoj život. Trebamo 
davati život Kristov koji živi u nama.    
 
- desetica sv. Krunice 

Oče naš 
Zdravo Marijo (10 puta) 

Slava Ocu 
 

O moj Isuse,  oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja,  
dovedi u raj sve duše osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe 

 
- molitva Mariji 
 

„Evo nas Marijo pred tobom!“ 
Majko čežnje, koja srcem, pogledom, suzama 

tražiš svoju izgubljenu djecu, u svijetu koji je napustio Boga. 
Zahvaljujemo ti jer nas je tvoja ljubav ovdje privukla 

kako bi darovala život, nadu, radost i vjeru brojnim mladima 
i svima onima koji traže istinu, oproštenje i mir. 
Povjeravano se Tebi, preljubljena naša Majko, 

kako bi nas ti mogla poučiti i oblikovati 
da možemo slušati i čuti živu Riječ, tvoga Sina Isusa uskrsloga, 

te kako bi se ponovno jednog dana svi zajedno našli 
u Njegovom kraljevstvu svjetla i spasenja. 

Evo nas Marijo, s tobom smo danas i u vijeke!. Amen. 
 
 
- Marijo, majko Cenacola, moli za nas 
 
 
 
 
 


