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1. ČITANJE: Iz 11, 1-10 

 
 
Čitanje Knjige proroka Izaije 
 

U onaj dan: 
Isklijat će mladica iz panja Jišajeva, 
izdanak će izbit iz njegova korijena. 
Na njemu će duh Gospodnji počivat, 
duh mudrosti i umnosti, 
duh savjeta i jakosti, 
duh znanja i straha Gospodnjeg. 
Prodahnut će ga strah Gospodnji: 
neće suditi po viđenju, 
presuđivati po čuvenju, 
već po pravdi će sudit siromasima 
i sud prav izricat bijednima na zemlji. 
Šibom riječi svoje ošinut će silnika, 
a dahom iz usta ubit bezbožnika. 
On će pravdom opasati bokove, 
a vjernošću bedra. 
Vuk će prebivati s janjetom, 
ris ležati s kozlićem, 
tele i lavić zajedno će pâsti, 
a dječak njih će voditi. 
Krava i medvjedica zajedno će pâsti, 
a mladunčad njihova skupa će ležati, 
lav će jesti slamu ko govedo. 
Nad rupom gujinom igrat će se dojenče, 
sisanče će ruku zavlačiti u leglo zmijinje. 
Zlo se više neće činiti, 
neće se pustošiti na svoj svetoj gori mojoj: 
zemlja će se ispuniti spoznajom Gospodnjom 
kao što se vodom pune mora. 
U dan onaj: Jišajev izdanak, 
dignut kao stijeg narodima, 
puci će željno tražiti. 
I prebivalište njegovo bit će slavno. 
 

Riječ Gospodnja. 
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PRIPJEVNI PSALAM: Ps 72, 1-2. 7-8. 12-13. 17 
 
 
U danima njegovim cvjetat će pravda  
i mir velik dovijeka. 
***** 
 

Bože, sud svoj daj kralju 
i svoju pravdu sinu kraljevu. 
Nek puku tvojem sudi pravedno, 
siromasima po pravici! 
***** 
 

U danima njegovim cvjetat će pravda 
i mir velik – sve dok bude mjeseca. 
I vladat će od mora do mora, 
i od Rijeke do granica svijeta. 
***** 
 

On će spasiti siromaha koji uzdiše, 
nevoljnika koji pomoćnika nema; 
smilovat će se ubogu i siromahu 
i spasit će život nevoljniku. 
***** 
 

Bilo ime njegovo blagoslovljeno dovijeka! 
Dok je sunca, živjelo mu ime! 
Njim se blagoslivljala sva plemena zemlje, 
svi narodi nazivali ga blaženim! 
***** 
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2. ČITANJE: Rim 15, 4-9 
 
 
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima 
 

Braćo: 
što je nekoć napisano, nama je za pouku napisano da po postojanosti i 
utjesi Pisama imamo nadu. A Bog postojanosti i utjehe dao vam da 
međusobno budete složni po Kristu Isusu te jednodušno, iz jednoga grla, 
slavite Boga i Oca Gospodina našega Isusa Krista. 
Prigrljujte jedni druge kao što je Krist prigrlio vas na slavu Božju. Krist 
je, velim, postao poslužitelj obrezanika za istinu Božju da ispuni 
obećanja dana ocima, a pogani da za milosrđe proslave Boga, kao što je 
pisano: 

Zato ću te slaviti među pucima 
psalam pjevati tvome Imenu. 

 

Riječ Gospodnja. 
 
 
 

 
ALELUJA: Lk 3, 4. 6 (Iz 40, 3.5) 
 
 
Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze; 
svako će tijelo vidjeti spasenje Božje. 
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MOLITVA VJERNIKA 
 
 
Braćo i sestre, uputimo svoje molitve Bogu, nebeskome Ocu, ištući snagu 
na putu obraćenja. Recimo mu zajedno: 
 

Gospodine, čuj nas! Gospodine, usliši nas! 
 

1. Udijeli, Gospodine, svojoj Crkvi obilje Duha Svetoga koji će ju 
voditi putem trajnog obnavljanja, molimo te. 
 

2. Nauči, Oče, sve kršćane odupirati se napasti suobličavanja 
prolaznostima ovoga svijeta, molimo te. 
 

3. Nadahnjuj, Bože, zakonodavce i ljude na vlasti da budu 
promicatelji pravde i istine za svakoga čovjeka, molimo te. 
 

4. Probudi, Gospodine, u srcima svih ljudi svijeta želju za tvojim 
spasenjem, molimo te. 
 

5. Obdari, Oče, sve nas ovdje sabrane darom istinskoga obraćenja i 
učini sve nas svjedocima svoje ljubavi, molimo te. 
 

6. Primi, Gospodine, našu pokojnu braću i sestre u svoje očinsko 
krilo, molimo te. 
 

Bože, izvore svjetlosti i jakosti onih koji su čista srca, primi naše 
pokajanje i želju da idemo putem obraćenja. Daj nam svoju snagu da 
radeći na ostvarenju tvoga kraljevstva ostanemo budni u nadi da ćemo 
zauvijek živjeti u zajedništvu tvoga božanskoga života. To te molimo po 
Kristu, Gospodinu našemu. 
 
 


