TREĆA KORIZMENA NEDJELJA

1. ČITANJE:

Izl 20, 1-17

Čitanje Knjige Izlaska
U one dane:
Bog izgovori sve ove riječi:
„Ja sam Gospodin, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće
ropstva. Nemoj imati drugih bogova osim mene.
Ne pravi sebi urezana lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje
na zemlji, ili u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja,
Gospodin, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca - onih
koji me mrze - na djeci do trećeg i četvrtog koljena, a iskazujem milosrđe
tisućama koji me ljube i vrše moje zapovijedi.
Ne uzimaj uzalud imena Gospodina, Boga svoga, jer Gospodin ne
oprašta onome koji uzalud izgovara ime njegovo.
Sjeti se da svetkuješ dan subotni. Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao.
A sedmoga je dana subota, počinak posvećen Gospodinu, Bogu tvojemu.
Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga
tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živina tvoja, niti došljak koji se nađe unutar
tvojih vrata. Tȁ i Gospodin je šest dana stvarao nebo, zemlju i more i sve
što je u njima, a sedmoga je dana počinuo. Stoga je Gospodin blagoslovio
i posvetio dan subotni.
Poštuj oca svoga i majku svoju da imadneš dug život na zemlji koju ti
daje Gospodin, Bog tvoj.
Ne ubij!
Ne učini preljuba!
Ne ukradi!
Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga!
Ne poželi kuće bližnjega svoga! Ne poželi žene bližnjega svoga; ni sluge
njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti
išta što je bližnjega tvoga!“
Riječ Gospodnja.
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PRIPJEVNI PSALAM: Ps 19, 8-11
Gospodine, ti imaš riječi života vječnoga!
*****
Savršen je zakon Gospodnji,
dušu krijepi;
pouzdano je Svjedočanstvo Gospodnje,
neuka uči.
*****
Prava je naredba Gospodnja,
srce sladi;
čista je zapovijed Gospodnja,
oči prosvjetljuje.
*****
Neokaljan strah Gospodnji,
ostaje svagda;
istiniti sudovi Gospodnji,
svi jednako pravedni.
*****
Dragocjeniji od zlata,
zlata čistoga,
slađi od meda,
meda samotoka.
*****
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2. ČITANJE:

1 Kor 1, 22-25

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo:
Židovi znake ištu, i Grci mudrost traže, a mi, mi propovijedamo Krista
raspetoga: Židovima sablazan, poganima ludost, pozvanima pak - i
Židovima i Grcima - Krista, Božju silu i Božju mudrost. Jer, lûdo Božje
mudrije je od ljudi, i slabo Božje jače je od ljudi.
Riječ Gospodnja.

PJESMA PRIJE EVANĐELJA:
Bog je tako ljubio svijet
te je dao svoga Sina Jedinorođenca;
tko god u njega vjeruje, ima život vječni

Iv 3, 16
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MOLITVA VJERNIKA
Braćo i sestre, uputimo svoje molitve Bogu jer je on jedini koji nas može
očistiti od svih nečistoća i darovati nam novo srce. Molimo ga zajedno
govoreći:
Usliši nas, sveti Oče!
1. Osnaži, Gospodine, svoju Crkvu da uvijek svjedoči tvoje spasenje u
otajstvu Kristova križa, molimo te.
2. Učini, Oče, da svi kršćani svojim životom pokazuju da su hramovi
Duha Svetoga, molimo te.
3. Prosvijetli, Bože, upravitelje država i narodâ da donose zakone koji
neće sprječavati istinsko bogoljublje i zauzeto čovjekoljublje,
molimo te.
4. Pomozi, Gospodine, svim ljudima svijeta da uvide besciljnost
gomilanja materijalnih dobara te prepoznaju prave vrijednosti i
nepropadljivo bogatstvo, molimo te.
5. Nadahnjuj, Oče, sve nas ovdje okupljene da svakodnevno živimo
novost života koju nam je darovao tvoj Sin, molimo te.
6. Uvedi, Bože, naše pokojne u vječno zajedništvo svoga božanskoga
života, molimo te.
Oče naš dobri, ti nas pozivaš da tebi jedinome služimo i klanjamo ti se u
duhu i istini. Okrijepi nas svojim Svetim Duhom da možemo
svakodnevno rasti na putu svetosti. To te molimo po Kristu, Gospodinu
našemu.

