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Prvo čitanje: 
Post 14, 18-20 
Iznese kruh i vino. 
Čitanje Knjige Postanka 
U ono vrijeme: 
Melkisedek, kralj šalemski, iznese kruh i vino. On je bio svećenik Boga Svevišnjega. Blagoslovi 
Abrama govoreći: »Blagoslovljen Abram od Boga Svevišnjega, Stvoritelja neba i zemlje! I 
blagoslovljen Bog Svevišnji koji ti u ruke preda neprijatelje!« 
Riječ Gospodnja. 
 
Otpjevni psalam: 
Ps 110, 1-4 
Pripjev: 
Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu! 
  
Reče Gospodin Gospodinu mojemu: 
»Sjedi mi zdesna 
dok ne položim dušmane tvoje 
za podnožje tvojim nogama! 
Žezlo tvoje moći protegnut će Gospodin sa Siona: 
vladaj posred svojih neprijatelja! 
Spreman je tvoj narod u svetim odorama 
za dan tvog junaštva: 
kao rosa iz krila zorina 
uza te su mladi ratnici.« 
Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: 
»Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu!« 
Drugo čitanje 1Kor 11,23-26 
Kad god jedete i pijete, smrt Gospodnju navješćujete. 
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima 
Braćo: Ja od Gospodina primih što vama predadoh: Gospodin Isus one noći kad bijaše predan uze 



kruh, zahvalivši razlomi i reče: »Ovo je tijelo moje – za vas. Ovo činite meni na spomen.« Tako i 
čašu po večeri govoreći: »Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi. Ovo činite kad god pijete, meni na 
spomen.« Doista, kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu, smrt Gospodnju navješćujete dok on ne 
dođe. 
Riječ Gospodnja. 
 
Drugo čitanje: 
1Kor 11,23-26 
Kad god jedete i pijete, smrt Gospodnju navješćujete. 
Čitanje Prve poslanice 
svetoga Pavla apostola Korinćanima 
Braćo: Ja od Gospodina primih što vama predadoh: Gospodin Isus one noći kad bijaše predan uze 
kruh, zahvalivši razlomi i reče: »Ovo je tijelo moje – za vas. Ovo činite meni na spomen.« Tako i 
čašu po večeri govoreći: »Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi. 
Ovo činite kad god pijete, meni na spomen.« Doista, kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu, smrt 
Gospodnju navješćujete 
dok on ne dođe. 
Riječ Gospodnja. 
 
Evanđelje: 
Lk 9, 11b-17 
Svi su jeli i nasitili se. 
Čitanje svetog Evanđelja po Luki 
U ono vrijeme: 
Govoraše Isus mnoštvu o kraljevstvu Božjem i ozdravljaše sve koji su trebali ozdravljenja. 
Dan bijaše na izmaku. Pristupe dakle dvanaestorica pa mu reknu: »Otpusti svijet, neka pođu po 
okolnim selima i zaseocima da se sklone i nađu jela jer smo ovdje u pustu kraju.« A on im reče: 
»Podajte im vi jesti!« Oni rekoše: »Nemamo više od pet kruhova i dvije ribe, osim da odemo kupiti 
hrane za sav ovaj narod.« A bijaše oko pet tisuća muškaraca. 
Nato će on svojim učenicima: »Posjedajte ih po skupinama, otprilike po pedeset.« I učine tako: sve 
ih posjedaju. A on uze pet kruhova i dvije ribe, pogleda na nebo, blagoslovi ih i razlomi pa davaše 
učenicima da posluže mnoštvo. 
Jeli su i svi se nasitili. I od preteklih ulomaka nakupilo se dvanaest košara. 
Riječ Gospodnja. 
 
 
TIJELOVO – C -  16. lipnja 2022.  
Blagdan koji nazivamo Tijelovo svetkovina je Presvetog Tijela i Krvi Kristove. Slavi se u četvrtak 
po blagdanu Presvetog Trojstva. Blagdan Tijelovo uvodi se u Njemačkoj još 1253. godine, a papa 
Urban IV. uvodi 1264. taj blagdan za cijelu Crkvu. U većim zemljama vjernici već u 14. stoljeću 
oduševljeno prihvaćaju Tijelovsku procesiju u kojoj se Presveto nosi u pokaznici. Prva Tijelovska 
procesija dogodila se u Kölnu u razmaku od 1274. i 1279. godine. Inače, štovanje Presvetog 
oltarskog sakramenta razvilo se još u 12. stoljeću. Vjernici su častili Kristovu prisutnost u 
posvećenoj hostiji. Kršćani onog vremena imali su veliku želju za gledanjem posvećene hostije. 
Smatrali su da gledanjem posvećene hostije biva isti učinak kao i pričešćivanjem. Tako je ta želja 
za gledanjem Presvetog u misi dovela do podizanja posvećene hostije. Svetkovina Presvetog Tijela 
i Krvi Kristove, svetkovina je Sakramenta u kojem nam se na nevjerojatan i neopisiv način daruje 
Božja ljubav i milosrđe. 

Jedan od najvećih darova Božje ljubavi je presveta Euharistija. Isus sam kaže kako je On kruh 
života koji je sišao s neba, i kako će onaj tko jede tijelo njegovo i pije krv njegovu imati život 



vječni. A onaj tko neće jesti tijela Sina Čovječjeg, neće imati života u sebi. I upravo je tako. Oni 
koji redovito blaguju tijelo i krv Kristovu, tj. pričeste se, imaju oslonac u Bogu. Oni predaju Bogu 
svoj rad, svoje patnje i boli, svoje grijehe. I oni tada doživljavaju Isusovu blizinu i njegovo milosrđe 
i onda više ne mogu ne vjerovati da je Isus živ i da je samo On put, istina i život. Presveta 
Euharistija umnaža milosti, čisti nas od lakih grijeha, daje nam snagu, radost i mir. Blagovanjem 
Euharistije doživljavamo Božju ljubav i dobrotu jer ostajemo u Isusu i Isus ostaje u nama. 

ili 
Tijelovo je ponovljeni veliki četvrtak. Ponovna proslava posljednje večere. Tijelovo je svetkovina 
Tijela i Krvi Kristove u liku kruha i vina.  
Ono što je bilo u ozračju Kristove muke i smrti, sada je ozračju proslave. 
U molitvi Oče naš molimo: Kruh naš svagdanji daj nam danas. 
Živimo od kruha,  ali kruh nije samo kruh, nego i sve od čega živimo: i kruh  i ruho i dom, rad i 
odmor, prijateljstvo i ljubav, dobrota i plemenitost, razgovor i šutnja, glazba i tišina.  
Ali i to nije sve: i Bog i riječ Božja i Tijelo i Krv Kristova je kruh. 
U starom zavjetu Bog hrani svoj narod manom, ali ne samo manom nego i svime čime ih je 
iskušavao i čuvao u pustinji, da im pokaže da čovjek ne živi samo o kruhu nego o svakoj riječi što 
izlazi iz Božjih usta. 
Bog nas hrani kruhom, ali i svojom riječju koja postaje kruh. Još više: Riječju koja postaje Tijelom. 
Tj. Sinom Božjim koji postaje čovjekom. 
I Sin Božji hrani svojim tijelom koje postaje Kruh života.  
Svoje Tijelo i svoju Krv ostavlja na posljednjoj večeri kao hranu u liku kruha i vina. Uzmite i 
jedite…. Uzmite i pijte ….Ovo činite meni na spomen. 
 
I od tada to ostaje u svijesti apostola, u Crkvi nezaboravni čin, riječi i geste Isusove koje se 
ponavljaju na svakoj svetoj misi ili kako su rekli u prvoj Crkvi: na svakom lomljenju kruha. 
Biti na misi i sudjelovati na misi se ne može preko slike i snimke. To je isto kao da gledamo hranu 
na slici ili snimci svjesni da se ne možemo tom hranom najesti. 
Sudjelovati na misi, na lomljenju kruha i na svetoj pričesti znači sudjelovati na Isusovoj posljednjoj 
večeri, na Gozbi Gospodnjoj, za koju nas sam Isus čini dostojnima po oproštenju grijeha, po svom 
milosrđu i ljubavi.  
Ali ne samo to: na misi i gozbi Gospodnjoj postajemo jedno u zajedništvu Crkve. Kruh živi, Tijelo 
Kristovo čini nas zajedničarima Božanskog života, ali i zajedničarima Crkve. Ne možemo biti u 
zajedništvu s Bogom, ako nismo u zajedništvu s Crkvom. 
Zato je današnja svetkovina Tijelova svetkovina zajedništva s Bogom i zajedništva Crkve.  
 
Kao znak toga zajedništva s Bogom i zajedništva Crkve je tijelovska procesija s euharistijom ili 
presvetim oltarskim sakramentom.  
To je ujedno ispovijest naše vjere: Vjerujem u otajstvo euharistije kao što vjerujem u jednoga Boga.  
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