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LECTIO DIVINA 
Molitveno čitanje Svetoga pisma 

Gospodine,  

umnoži nam 

vjeru! 

 
Rast vjere u 

osluškivanju riječi 

Božje 

Ponedjeljkom* 
u 19.45 sati 

 



 

 

Predragi, 

Benedikt XVI. Apostolskoj pobudnici Verbum Domini (Riječ 

Gospodnja) na zanimljiv način povezuje osobno ili zajedničko čitanje 

Svetoga pisma s liturgijom: "Kao što euharistijsko klanjanje pripravlja, 

prati i nastavlja euharistijsku liturgiju, tako osobno i zajedničko 

molitveno čitanje pripravlja, prati i produbljuje ono što Crkva slavi po 

naviještanju Riječi na području liturgije." 

Želja nam je kao župnoj zajednici sv. Antuna Padovanskoga 

oživjeti molitveno čitanje Svetoga pisma u ovoj pastoralnoj 

2016/2017. godini u kojoj želimo rasti u Gospodinu. Upravo u tome 

rastu vrlo je poželjno osluškivati Riječ Božju i znati je primijeniti na svoj 

vjernički život.  

Tema ovogodišnje lectio divina je molitveni vapaj učenika 

Isusu: Gospodine, umnoži nam vjeru.  

Želimo se staviti u Isusovu školu i napredovati u vjeri razmišljajući 

o sumnjama, o znakovima Božjim, o teškoćama u napredovanju u 

vjeri te o vlastitom putu prema zrelosti vjere. 

Dođite i priključite nam se! 

 

  

Molitveni pristup Svetom pismu je 

temeljni element ili sastavnica duhovnog 

života svakog vjernika. 

Verbum Domini, 85 



Raspored susreta* 

o 19.00 – euharistijsko slavlje 

o 19.45 – Lectio divina 

o 21.00 – završetak susreta 

 

Datum Tema Predavač 

12. 
listopada 

Uvod fra Josip Ivanović 

31. 
listopada 

„Abraham povjerova Gospodinu“ 
(Post 15,1-21) 

Vjera se rađa osluškivanjem 
fra Josip Ivanović 

28. 
studenoga 

„Je li Gospodin među nama ili nije?“ 
(Izl 17,1-7) 

Vjera i sumnje 
fra Martin Jaković 

19. 
prosinca 

„Ako ne povjerujete, održat se nećete.“ 
(Iz 7,1-17) 

Naučiti čitati znakove Božje 
fra Ivan Karlić 

30. 
siječnja 

„Umnoži nam vjeru!“ 
(Lk 17,1-10) 

Teškoće u napredovanju u vjeri 
fra Pero Džida 

27. 
veljače 

„Vjerujem, pomozi mojoj nevjeri.“ 
(Mk 9,14-29) 

Usavršavanje vjere 
fra Josip Petonjić 

27. 
ožujka 

„Učinila je što je mogla.“ 
(Mk 14,1-9) 

Prema zrelosti vjere 
s. Tea Barnjak 

24. 
travnja 

„Jačajte se u Gospodinu!“ 
(Ef 6,10-20) 

Duhovna borba 
fra Martin Jaković 

22. 
svibnja 

„Da ne malakše tvoja vjera!“ 
(Lk 22,24-34) 

Učvrstiti u vjeri braću 
fra Josip Ivanović 

19. 
lipnja 

„Znam komu sam povjerovao! 
(2Tim 1,1-14) 

Oživjeti dar Božji 
fra Josip Ivanović 

  



 

 

 


