24. NEDJELJA KROZ GODINU

1. ČITANJE:

Iz 50, 5-9a

Čitanje Knjige proroka Izaije
Gospodin Bog uho mi otvori:
ja se ne protivih niti uzmicah.
Leđa podmetnuh onima što me udarahu,
a obraze onima što mi bradu čupahu,
i lica svojeg ne zaklonih
od pogrda ni od pljuvanja.
Gospodin Bog mi pomaže,
zato se neću smesti.
Zato učinih svoj obraz ko kremen,
i znam da se neću postidjeti.
Blizu je onaj koji mi pravo daje.
Tko će na sud sa mnom?
Nek se suoči sa mnom!
Tko je protivnik moj u parnici?
Nek mi se približi!
Gle, Gospod Bog mi pomaže,
tko će me osuditi?
Riječ Gospodnja.
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PRIPJEVNI PSALAM: Ps 116, 1-6. 8-9
Hodit ću licem Gospodnjim u zemlji živih.
*****
Ljubim Gospodina jer čuje
vapaj molitve moje:
uho svoje prignu k meni
u dan u koji ga zazvah.
*****
Užeta smrti sapeše me,
stegoše me zamke podzemlja,
snašla me muka i tjeskoba.
Tada zazvah ime Gospodnje:
“Gospodine, spasi život moj!”
*****
Dobrostiv je Gospodin i pravedan,
pun je sućuti Bog naš.
Gospodin čuva bezazlene:
u nevolji bijah, on me izbavi.
*****
On mi život od smrti izbavi,
oči moje od suza, noge od pada.
Hodit ću pred licem Gospodnjim
u zemlji živih.
*****
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2. ČITANJE:

Jak 2, 14-18

Čitanje Poslanice svetoga Jakova apostola
Što koristi, braćo moja, ako tko rekne da ima vjeru, a djelâ nema? Može li
ga vjera spasiti? Ako su koji brat ili sestra goli i bez hrane svagdanje, pa
im tkogod od vas rekne: „Hajdete u miru, grijte se i sitite“, a ne dadnete
im što je potrebno za tijelo, koja korist? Tako i vjera: ako nema djelâ,
mrtva je u sebi.
Inače, mogao bi tko reći: „Ti imaš vjeru, a ja imam djela. Pokaži mi svoju
vjeru bez djelâ, a ja ću tebi djelima pokazati svoju vjeru.“
Riječ Gospodnja.

PJESMA PRIJE EVANĐELJA:
Bože sačuvaj da bih se ičim ponosio
osim križem Gospodina našega Isusa Krista
po kojem je meni svijet raspet i ja svijetu.

Gal 6, 14
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MOLITVA VJERNIKA
Pomolimo se Bogu, koji je poslao na svijet svoga Sina da nas otme
grijehu i smrti te nam u prihvaćanju križa pokaže put u vječni život.
Molimo zajedno govoreći:
Usliši nas, dobri Oče!
1. Za tvoju Crkvu: da vjerno nasljeduje Isusa Krista i njegovu poruku
spasenja donese svim ljudima, molimo te.
2. Za sve koje si pozvao u svoju svetu službu: da obnavljani Duhom
Svetim budu hrabri svjedoci uskrsloga Krista, molimo te.
3. Za ljude cijeloga svijeta: da u Isusu iz Nazareta prepoznaju i
prihvate obećanoga i očekivanoga spasitelja, molimo te.
4. Za one koji su pritisnuti raznim nevoljama: da snagu za nošenje
svoga životnoga križa crpe iz spasonosne Kristove žrtve ljubavi,
molimo te.
5. Za ovu našu zajednicu: da po međusobnoj ljubavi i radosnom
življenju u svim nedaćama daje svjedočanstvo evanđeoske nade,
molimo te.
6. Za našu pokojnu braću i sestre: da ih po svome milosrđu primiš u
vječnu domovinu, molimo te.
Gospodine Bože, tebi povjeravamo svoje molitve jer vjerujemo da si ti
jedini izvor radosti i života. U svojoj očinskoj dobroti ne uskrati nam ono
što te prosimo; po Kristu, Gospodinu našemu.

