ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA

1. ČITANJE:

2 Sam 7, 1-5. 8b-11. 16

Čitanje Druge knjige o Samuelu
Kad se David kralj nastanio u svojem dvoru, a Gospodin mu pribavio
mir od svih njegovih neprijatelja unaokolo, reče kralj proroku Natanu:
„Pogledaj! Ja, evo, stojim u dvoru od cedrovine, a kovčeg Božji stoji pod
šatorom.“ A Natan odgovori kralju: „Idi i čini sve što ti je na srcu jer je
Gospodin s tobom.“
Ali još iste noći dođe Natanu ova riječ Gospodnja: „Idi i reci mome sluzi
Davidu: Ovo govori Gospodin: 'Zar ti da mi gradiš kuću da u njoj
prebivam? Ja sam te uzeo s pašnjaka, od ovaca i koza, da budeš knez nad
narodom mojim Izraelom. Bio sam s tobom kuda si god išao, iskorijenio
sam sve tvoje neprijatelje pred tobom. Ja ću ti pribaviti veliko ime, kao
što je ime velikanâ na zemlji. Ja ću odrediti mjesto narodu svojem
Izraelu, posadit ću ga da na njemu prebiva i da više ne strahuje, niti da
ga zlikovci muče kao prije, onda kad sam odredio suce nad svojim
izraelskim narodom. Ja ću mu pribaviti mir od svih njegovih neprijatelja.
Gospodin će te učiniti velikim. Gospodin će ti podići dom. I kad se
ispune tvoji dani i ti počineš kod svojih otaca, podići ću tvoga potomka
nakon tebe, koji će se roditi od tvoga tijela, i utvrdit ću njegovo
kraljevstvo. Ja ću njemu biti otac, a on će meni biti sin. Tvoja će kuća i
tvoje kraljevstvo trajati dovijeka preda mnom, tvoje će prijestolje čvrsto
stajati zasvagda.'“
Riječ Gospodnja.
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PRIPJEVNI PSALAM: Ps 89, 2-5. 27. 29
O ljubavi tvojoj, Gospodine, pjevat ću dovijeka.!
*****
O ljubavi Gospodnjoj pjevat ću dovijeka,
od pokoljenja do pokoljenja
usta će moja obznanjivati vjernost tvoju.
Ti reče: „Zavijeke je sazdana ljubav moja!“
U nebu utemelji vjernost svoju.
*****
„Savez sklopih s izabranikom svojim,
zakleh se Davidu, sluzi svome:
tvoje potomstvo održat ću dovijeka,
za sva koljena sazdat ću prijestolje tvoje.“
*****
On će me zvati: Oče moj!
Bože moj i hridi spasa mojega.
Njemu ću sačuvati dovijeka naklonost svoju
i savez svoj vjeran.
*****
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2. ČITANJE:

Rim 16, 25-27

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo:
Onome koji vas može učvrstiti – po mojem evanđelju i propovijedanju
Isusa Krista, po objavljenju otajstva prešućenog drevnim vremenima, a
sada očitovanog i po proročkim pismima odredbom vječnoga Boga svim
narodima obznanjenog za poslušnost, vjeru - jedinomu mudromu, Bogu,
po Isusu Kristu: Njemu slava u vijeke! Amen.
Riječ Gospodnja.

ALELUJA:

Lk 1, 38

Evo službenice Gospodnej,
neka i bude po tvojoj riječi!
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MOLITVA VJERNIKA
Bogu, koji je poslao Spasitelja svijeta da se utjelovi u krilu Djevice Marije
i objavi nam ljubav i istinu, uputimo svoje molitve govoreći:
Gospodine, sve k sebi privucu!
1. Za papu, biskupe, svećenike i đakone: ispuni ih Duhom Svetim da
rastu u svetosti života, molimo te.
2. Za sav tvoj narod: da u jednostavnosti srca prihvaća evanđeoski
navještaj spasenja, molimo te.
3. Za ljude u politici, znanosti, kulturi i javnim poslovima: da svojim
zalaganjem pridonose uspostavi mira i zajedništva među svim
narodima, molimo te.
4. Za sve ljude koji nisu upoznali tvoj naum spasenja: da poslušni
svojoj savjesti čine djela ljubavi i dobrote, molimo te.
5. Za nas ovdje sabrane: da nam pomogneš trajno se otvarati vodstvu
tvoga Duha kako bismo postali dostojan hram u kojem će
stanovati, molimo te.
6. Za našu braću i sestre koji su prešli s ovoga svijeta: primi ih u svoje
vječne stanove i pridruži svojim svetima, molimo te.
Nebeski Oče, darivatelju istine i spasenja, primi naše smjerne molitve i
obdari nas duhom poslušne vjere da se i u našem srcu začne tvoja vječna
Riječ, Isus Krist koji s tobom živi i kraljuje po sve vijeke vjekova.

