17. NEDJELJA KROZ GODINU

1. ČITANJE:

2 Kr 4, 42-44

Čitanje Druge knjige o Kraljevima
U one dane:
Neki čovjek došao iz Baal Šališe i donio čovjeku Božjem Elizeju kruh od
prvina, dvadeset ječmenih hljebova i kaše u torbi. A on zapovjedi: »Daj
ljudima neka jedu!« Ali njegov momak odgovori: »Kako to mogu
postaviti pred stotinu ljudi?« On odgovori: »Podaj ljudima i neka jedu,
jer ovako veli Gospodin: ’Jest će i preostat će.’« I postavi on pred njih. I
jedoše i još preosta, prema riječi Gospodinovoj.
Riječ Gospodnja.
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PRIPJEVNI PSALAM: Ps 145, 10-11. 15-18
Otvaraš ruku svoju, Gospodine, i sitiš nas.
*****
Nek te slave, Gospodine, sva djela tvoja
i tvoji sveti nek te blagoslivlju!
Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva,
neka o sili tvojoj govore.
*****
Oči sviju u tebe su uprte,
ti im hranu daješ u pravo vrijeme.
Ti otvaraš ruku svoju,
do mile volje sitiš sve živo.
*****
Pravedan si, Gospodine, na svim putovima svojim
i svet u svim svojim djelima.
Blizu je Gospodin svima koji ga prizivlju,
svima koji ga zazivaju iskreno.
*****
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2. ČITANJE:

Ef 4, 1-6

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima
Braćo:
Zaklinjem vas ja, sužanj u Gospodinu: sa svom poniznošću i blagošću, sa
strpljivošću živite dostojno poziva kojim ste pozvani! Podnosite jedni
druge u ljubavi; trudite se sačuvati jedinstvo Duha svezom mira! Jedno
tijelo i jedan Duh – kao što ste i pozvani na jednu nadu svog poziva!
Jedan Gospodin! Jedna vjera! Jedan krst! Jedan Bog i Otac sviju, nad
svima i po svima i u svima!
Riječ Gospodnja.

PJESMA PRIJE EVANĐELJA:
Prorok velik usta među nama!
Pohodi Bog narod svoj!

Lk 7, 16
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MOLITVA VJERNIKA
U jednom Duhu sabrani, zajedno s Kristom upravimo svoje molitve
nebeskome Ocu. Recimo mu:
Gospodine, usliši nas!
1. Obdari, Gospodine, svoju Crkvu vjernošću tebi i tvojemu Sinu,
objavitelju istine, molimo te.
2. Obnovi, Oče, u svojim vjernicima snagu za suradnju s tobom na
posvećenju cijeloga svijeta, molimo te.
3. Prosvjetljuj, Bože, ljude kojima je povjerena briga za opće dobro da
traže i nalaze bolja i pravednija rješenja problemâ suvremenoga
svijeta, molimo te.
4. Otvori, Gospodine, srca i ruke svih onih koji uživaju materijalnu
sigurnost i blagostanje da budu spremni darivatelji i djelitelji
dobara, molimo te.
5. Nasiti, Oče, ovu svoju zajednicu kruhom života da tvojom ljubavlju
može ljubiti sve ljude, molimo te.
6. Primi, Bože, našu pokojnu braću i sestre za svoj stol u nebeskom
kraljevstvu, molimo te.
Gospodine Bože, ti nas na ovoj gozbi preobilno hraniš svojim darovima.
Daj nam oči koje vide, uši koje čuju i srce koje osjeća zov onih koji su u
potrebi te nas po svojoj svemogućoj ljubavi učini kruhom koji se lomi za
život svijeta; po Kristu, Gospodinu našemu.

