11. NEDJELJA KROZ GODINU

1. ČITANJE:

Ez 17, 22-24

Čitanje Knjige proroka Ezekiela
Ovo govori Gospodin Bog:
“S vrha cedra velikoga,
s vrška mladih grana njegovih, odlomit ću grančicu
i posadit je na gori visokoj, najvišoj.
Na najvišoj gori izraelskoj nju ću zasaditi:
razgranat će se ona, plodom uroditi
i postati cedar predivni:
prebivat će pred njim sve ptice,
sve će se krilato gnijezditi u sjeni grana njegovih.
I sve će poljsko drveće znati
da ja, Gospodin,
visoko drvo ponizujem,
a nisko uzvisujem;
zeleno drvo sušim,
a drvu suhu dajem da rodi.
Ja, Gospodin, rekoh i učinit ću!“
Riječ Gospodnja.
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PRIPJEVNI PSALAM: Ps 92, 2-3. 13-16
Dobro je slaviti Gospodina.
*****
Dobro je slaviti Gospodina,
pjevati imenu tvome, Svevišnji;
naviještati jutrom ljubav tvoju
i noću vjernost tvoju.
*****
Ko palma cvate pravednik
i raste ko cedar libanonski.
Zasađeni u domu Gospodnjem,
cvatu u dvorima Boga našega.
*****
Rod donose i u starosti,
sočni i puni svježine:
da navijeste kako je pravedan Gospodin,
Hrid moja, onaj na kome nema nepravde.
*****
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2. ČITANJE:

2 Kor 5, 6-10

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo:
Uvijek smo puni pouzdanja makar i znamo: naseljeni u tijelu, iseljeni
smo od Gospodina. Tȁ u vjeri hodimo, ne u gledanju. Da, puni smo
pouzdanja i najradije bismo se iselili iz tijela i naselili kod Gospodina.
Zato se i trsimo da mu omilimo, bilo naseljeni, bilo iseljeni. Jer svima
nam se pojaviti pred sudištem Kristovim da svaki dobije što je kroz tijelo
zaradio, bilo dobro, bilo zlo.
Riječ Gospodnja.

PJESMA PRIJE EVANĐELJA:
Sjeme je riječ Božja, a sijač Krist;
tko ga god nađe, ostat će zauvijek.
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MOLITVA VJERNIKA
Obdareni i prosvijetljeni Božjom rječju obratimo mu se prošnjama za
njegovu Crkvu i cijeli svijet. Molimo ga zajedno govoreći:
Dođi kraljevstvo tvoje, Gospodine!
1. Gospodine, ti si svojoj Crkvi povjerio otajstva kraljevstva
nebeskoga: obdari je milošću Duha Svetoga da bude graditeljica
novoga svijeta, molimo te.
2. Oče, ti si u Kristu Isusu objavio pravu istinu: prožmi strpljivom
nadom kršćane cijeloga svijeta u iščekivanju njegova drugog
dolaska, molimo te.
3. Bože, ti želiš da se svi ljudi spase: probudi u ljudskim srcima želju
za istinom i životom u zajedništvu s tobom, molimo te.
4. Oče, ti ljubiš sva bića koja si stvorio: budi milosrdan onima koji su
te ostavili i vrati ih na pravi put, molimo te.
5. Gospodine, ti nas hraniš svojom rječju i kruhom života: okrijepi nas
na ovojn gozbi za novo zajedništvo s tobom i braćom i sestrama,
molimo te.
6. Bože, izvore i uvire svakog života: primi za stol u svome
kraljevstvu našu pokojnu braću i sestre, molimo te.
Svemogući Bože, ti si nam u svome Sinu otkrio otajstvo svoga kraljevstva
i pokazao put u vječni život. Pomozi nam da u svakodnevnim
trenutcima svoga života prepoznajemo tvoju prisutnost i hodimo putem
Isusa Krista, koji s tobom i Duhom Svetim živi i kraljuje u vijeke vjekova.

