
SVETA OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA 

 
 
1. ČITANJE: Sir 3, 2-6. 12-14 

 
 
Čitanje Knjige Sirahove 
 

Gospodin slavi oca u djeci njegovoj 
i učvršćuje pravo majke nad sinovima njezinim. 
Tko štuje oca, okajava grijehe svoje, 
i tko časti majku svoju, sabire blago. 
Tko štuje oca, radovat će se sa svoje djece 
i bit će uslišen u dan molitve svoje. 
Tko časti oca svojeg, dugo će živjeti; 
i sluša Gospodina tko čini radost majci svojoj. 
Sine moj, pomozi oca svoga u starosti 
i ne žalosti ga za života njegova. 
Ako mu i razum klone, budi blag s njime 
i ne grdi ga ti, koji si u punoj snazi. 
Jer, ne zaboravlja se milost prema ocu, 
već se uračunava u oprost grijeha. 
 

Riječ Gospodnja. 
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PRIPJEVNI PSALAM: Ps 128, 1-5 
 
 
Blago svima koji se boje Gospodina, 
koji njegovim hode stazama! 
***** 
 

Blago svakome koji se boji Gospodina, 
koji njegovim hodi stazama! 
Plod ruku svojih ti ćeš uživati, 
blago tebi, dobro će ti biti. 
***** 
 

Žena će ti biti kao plodna loza 
u odajama tvoje kuće; 
sinovi tvoji ko mladice masline 
oko stola tvojega. 
***** 
 

Eto, tako će biti blagoslovljen čovjek 
koji se boji Gospodina! 
Blagoslovio te Gospodin sa Siona, 
uživao sreću Jeruzalema 
sve dane života svog! 
***** 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



SVETA OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA 

 
2. ČITANJE: Kol 3, 12-21 
 
 
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima 
 

Braćo! 
Zaodjenite se 
- kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni - 
u milosrdno srce, dobrostivost, 
poniznost, blagost, strpljivost 
te podnosite jedni druge praštajući 
ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu! 
Kao što je Gospodin vama oprostio, 
tako i vi! 
A povrh svega - ljubav! 
To je sveza savršenstva! 
I mir Kristov neka upravlja srcima vašim – 
mir na koji ste pozvani u jednom tijelu! 
I zahvalni budite! 
Riječ Kristova neka u svem bogatstvu 
prebiva u vama! 
U svakoj se mudrosti poučavajte i urazumljujte! 
Psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim 
od srca pjevajte hvalu Bogu! 
I sve što god riječju ili djelom činite, 
sve činite u imenu Gospodina Isusa, 
zahvaljujući Bogu Ocu po njemu! 
Žene, pokoravajte se svojim muževima, 
kao što dolikuje u Gospodinu! 
Muževi, ljubite svoje žene 
i ne budite osorni prema njima! 
Djeco, slušajte roditelje u svemu, 
ta to je milo u Gospodinu! 
Očevi, ne ogorčujte svoje djece 
da ne klonu duhom! 
 

Riječ Gospodnja. 
 
 
 
ALELUJA: Kol 3, 15a. 16a 
 
Mir Kristov neka upravlja srcima vašim!  
Riječ Kristova neka u svem bogatstvu  
prebiva u vama! 



SVETA OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA 

 
 
MOLITVA VJERNIKA 
 
 
Okupljeni oko našega zajedničkoga nebeskoga Oca kao velika Božja 
obitelj, uputimo mu svoje prošnje moći zajedno: 
 

Usliši nas, dobri Oče! 
 

1. Učini, Gospodine, svoju svetu Crkvu kvascem novoga zajedništva 
među ljudima, molimo te. 
 

2. Prosvjetljuj, Bože, ljude u politici i javnom životu da čuvaju i 
promiču dostojanstvo obitelji, molimo te. 
 

3. Pomozi, oče, svim prognanima i iseljenima da u svojim nevoljama i 
patnjama ne ostanu bez potpore svojih bližnjih, molimo te. 
 

4. Ohrabri, Gospodine, mladiće i djevojke na nesebično darivanje i 
zauzimanje za život, molimo te. 
 

5. Blagoslovi, Bože, obitelji cijeloga svijeta kako bi nježnošću, 
opraštanjem, poštovanjem, vjernošću i nesebičnim služenjem 
živjeli obiteljsko zajedništvo, molimo te. 
 

6. Nadahnjuj, Oče, ovu našu zajednicu kako bi u njoj svi ljudi mogli 
naći dom i obitelj, a osobito oni koji su umorni i opterećeni, molimo 
te. 
 

7. Primi, Gospodine, naše pokojne u svoje nebesko kraljevstvo i 
obdari ih vječnom radošću, molimo te. 

 
Usliši nam, dobri Oče, molitve i obdari nas svjetlom i snagom svoga 
Duha kako bismo uvijek naviještali dobru vijest da nas ti ljubiš 
potpunom i neopozivom ljubavlju. Po Kristu, Gospodinu našemu. 
 
 


