
USKRS 
 

 
 
1. ČITANJE: Dj 10, 34a. 37-43 

 
 
Čitanje Djela apostolskih 
 

U one dane: 
Prozbori Petar i reče:  
“Vi znate što se događalo  
po svoj Judeji,  
počevši od Galileje,  
nakon krštenja koje je propovijedao Ivan:  
kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom,  
njega koji je,  
jer Bog bijaše s njime,  
prošao zemljom čineći dobro  
i ozdravljajući sve 
kojima bijaše ovladao đavao.  
Mi smo svjedoci svega 
što on učini u zemlji judejskoj i Jeruzalemu.  
I njega smakoše,  
objesivši ga na drvo!  
Bog ga uskrisi treći dan  
i dade mu da se očituje –  
ne svemu narodu,  
nego svjedocima od Boga predodređenima –  
nama koji smo s njime zajedno jeli i pili  
pošto uskrsnu od mrtvih.  
On nam i naloži  
propovijedati narodu  
i svjedočiti:  
Ovo je onaj kojega Bog postavi  
sucem živih i mrtvih!  
Za nj svjedoče svi proroci:  
da tko god u nj vjeruje,  
po imenu njegovu prima  
oproštenje grijeha.“ 
 

Riječ Gospodnja. 

 
 
 



USKRS 
 

 
 
PRIPJEVNI PSALAM: Ps 118, 1-2. 16-17. 22-23 
 
 
Ovo je dan što ga učini Gospodin: 
kličimo i radujmo se njemu! 
***** 
 

Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar, 
jer je vječna ljubav njegova! 
Neka rekne dom Izraelov: 
“Vječna je ljubav njegova!” 
***** 
 

Gospodnja me uzdignu desnica, 
Gospodnja se proslavi desnica! 
Ne, umrijeti neću nego živjeti 
i kazivat ću djela Gospodnja. 
***** 
 

Kamen koji odbaciše graditelji 
postade kamen zaglavni. 
Gospodnje je to djelo: 
kakvo čudo u očima našim! 
***** 
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2. ČITANJE: Kol 3, 1-4 
 
 
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima 
 

Braćo: 
Ako ste suuskrsnuli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna 
Bogu! Za onim gore težite, ne za zemaljskim! Tȁ umrijeste i život je vaš 
skriven s Kristom u Bogu! Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi 
s njime pojaviti u slavi. 
 

Riječ Gospodnja. 
 
 
 

POSLJEDNICA 
 
Svetoj Žrtvi uskrsnici 
dajte slavu krštenici! 
Janje ovce oslobodi, 
Krist nas grešne preporodi. 
 
Sa životom smrt se sasta 
i čudesna borba nasta: 
Vođa živih pade tada 
i živ živcat opet vlada. 
 
Marijo, o reci što je? 
Što ti oko vidjelo je? 
“Grob ja vidjeh Krista Boga, 
svijetlu slavu uskrsloga. 

 
 
Anđele i platno bijelo 
u kom bješe sveto tijelo. 
Ufanje mi uskrslo je, 
Krist, moj Gospod i sve moje; 
 
Pred vama će tamo gdje je 
cvjetna strana Galileje.” 
Znamo da si doistine 
uskrsnuo, Božji sine; 
 
Pobjedniče, Kralju divan, 
budi nama milostivan! 
Amen, aleluja! 

 
 
 

PJESMA PRIJE EVANĐELJA: 1 Kor 5, 7b-8a 
 
Žrtvovan je Krist, Pasha naša! 
Zato svetkujmo u Gospodinu! 
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MOLITVA VJERNIKA 
 
 
Slaveći Kristovu pobjedu nad grijehom i smrću, uputimo svoje molitve 
nebeskome Ocu da i nas učini dionicima novoga života. Recimo mu 
zajedno: 
 
  Usliši nas, sveti Oče! 
 

1. Za crkvu kojoj si u euharistijskom otajstvu ostavio trajan spomen 
Kristove muke, smrti i uskrsnuća: da bude razlomljeni kruh za 
mnoštvo onih koji podnose nevolje i stradanja, molimo te. 
 

2. Za papu našega I., nadbiskupa I., sve biskupe, svećenike i đakone 
koje si pozvao u svoju službu: da uvijek odvažno naviještaju nadu 
u vječni život, molimo te. 
 

3. Za kršćane koje si po kupelji preporođenja pridružio svojem 
narodu: da budu istinski navjestitelji vjere i nade svima koji traže 
pravi smisao svojega života, molimo te. 
 

4. Za ljude kojima je povjerena briga za opće dobro: da brižno bdiju 
nad duhovnim vrijednostima koje su duša kulture i civilizacije 
svakoga naroda i plemena, molimo te. 
 

5. Za ovu zajednicu koju okupljaš oko svoga svetoga stola: da tvojom 
milošću živi kao dijete svjetlosti i raduje se Kristovoj pobjedi, 
molimo te. 
 

6. Za našu pokojnu braću i sestre koji su završili svoje ovozemaljsko 
putovanje: da ih učiniš dionicima uskrsnuća svoga Sina, molimo te. 

 
Gospodine Bože, ti si uskrsnućem svoga ljubljenoga Sina uništio grijeh i 
smrt te sve ljude pozvao na novi život u svjetlu i istini. Ispuni nas, 
molimo te, svojim Duhom i daj nam milost da živimo kao svjedoci 
novoga neba i nove zemlje; po Kristu, Gospodinu našemu. 


