
10. NEDJELJA KROZ GODINU 

 
 
1. ČITANJE: Post 3, 9-15 

 
 
Čitanje Knjige Postanka 
 

Pošto je Adam jeo s drveta, zovne ga Gospodin, Bog: “Gdje si?” - reče 
mu. On odgovori: “Čuo sam tvoj glas u vrtu; pobojah se jer sam gol pa se 
sakrih.” Nato mu reče: “Tko ti otkri da si gol? Da nisi jeo sa stabla s 
kojega sam ti zabranio jesti?” Čovjek odgovori: “Žena koju si stavio uza 
me - ona mi je dala sa stabla pa sam jeo.” Gospodin, Bog, reče ženi: “Što 
si to učinila?” “Zmija me prevarila pa sam jela”, odgovori žena. 
Nato Gosopdin, Bog, reče zmiji: 

“Kad si to učinila, prokleta bila 
među svim životinjama 
i svom zvjeradi poljskom! 
Na trbuhu svome puzat ćeš 
i prašinu jesti sveg života svog! 
Neprijateljstvo ja zamećem 
između tebe i žene, 
između roda tvojeg i roda njezina: 
on će ti glavu satirati, 
a ti ćeš mu vrebati petu.” 

 

Riječ Gospodnja. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. NEDJELJA KROZ GODINU 

 
 
PRIPJEVNI PSALAM: Ps 130, 1-8 
 
 
U Gospodina je milosrđe 
i obilno je u njega otkupljenje. 
***** 
 

Iz dubine, vapijem tebi, Gospodine: 
Gospodine, čuj glas moj! 
Neka pazi uho tvoje 
na glas moga vapaja! 
***** 
 

Ako se, Gospodine, grijehâ budeš spominjao, 
Gospodine, tko će opstati? 
Al u tebe je praštanje, 
da bismo ti služili. 
***** 
 

U Gospodina ja se uzdam, 
duša se moja u njegovu uzda riječ. 
Duša moja čeka Gospodina 
više no zoru straža noćna. 
***** 
 

Više no zoru straža noćna 
nek Izrael čeka Gospodina. 
Jer je u Gospodina milosrđe 
i obilno je u njega otkupljenje; 
on će otkupiti Izraela 
od svih grijeha njegovih. 
***** 
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2. ČITANJE: 2 Kor 4, 13 – 5, 1 
 
 
Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima 
 

Braćo: 
Budući da imamo isti duh vjere, kao što je pisano: Uzvjerovah, zato 
besjedim, i mi vjerujemo pa zato i besjedimo. Tȁ znamo: onaj koji je 
uskrisio Gospodina Isusa i nas će s Isusom uskrisiti i zajedno s vama uza 
se postaviti. A sve je to za vas: da milost – umnožena – zahvaljivanjem 
mnogih izobiluje Bogu na slavu. 
Zato ne malakšemo. Naprotiv, ako se naš izvanji čovjek i raspada, 
nutarnji se iz dana u dan obnavlja. Tȁ ova malenkost naše časovite 
nevolje donosi nam obilato, sve obilatije, breme vječne slave jer nama 
nije do vidljivog, nego do nevidljivog: tȁ vidljivo je privremeno, a 
nevidljivo - vječno. 
Znamo doista: ako se razruši naš zemaljski dom, šator, imamo zdanje od 
Boga, dom nerukotvoren, vječan na nebesima. 
 

Riječ Gospodnja. 
 
 
 

 
PJESMA PRIJE EVANĐELJA: Iv 12, 31b-32 
 
 
Sada će knez ovoga svijeta biti izbačen, govori Gospodin.  
A ja kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi 
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MOLITVA VJERNIKA 
 
 
Dobrome Bogu, koji nam je u Isusu Kristu ponudio vječno spasenje, 
uputimo svoje zajedničke molitve. Recimo zajedno: 
 

Gospodine, pomozi nam! 
 

1. Oče, ti si Kristovu Crkvu učinio svojim narodom i svojom 
baštinom: daj joj milost da istinskim življenjem evanđelja odgovori 
tvojoj ljubavi, molimo te. 
 

2. Gospodine, ti izabireš službenike Crkve po svojoj svetoj volji: učini 
ih poslušnim suradnicima Duha Svetoga, molimo te. 
 

3. Bože, dolaskom tvoga Sina među ljude započela je novost koja 
preobražava svijet: privuci k svjetlu svoje istine ljude cijeloga 
svijeta, molimo te. 
 

4. Gospodine, ti si po žrtvi Krista Isusa dokinuo ropstvo grijeha i 
smrti: oslobodi nas od svakoga zla i daj nam milostivo mir u naše 
dane, molimo te. 
 

5. Oče, ti si nas u svome Sinu zamilovao kao svoju ljubljenu djecu: daj 
svakome od nas ovdje sabranih tako vršiti tvoju volju da jedan 
drugome budemo brat i sestra i majka, molimo te. 
 

6. Bože, ti sve ljude pozivaš na svoju gozbu u vječnosti: primi k sebi 
naše drage pokojne i učini ih dionicima svoje radosti, molimo te. 

 
Gospodine, izvore života i ljubavi, usliši naše molitve i učini nas 
poslušnim vršiteljima tvoje volje kako bismo djelom i rječju vjerno 
svjedočili tvoju svetost među svim ljudima. To te molimo po Kristu, 
Gospodinu našemu. 


