28. NEDJELJA KROZ GODINU

1. ČITANJE:

Mudr 7, 7-11

Čitanje Knjige Mudrosti
Pomolih se, i razbor dobih;
zavapih, i primih duh mudrosti.
Zavoljeh je više nego žezla i prijestolja,
i ništa ne cijenih bogatstvo u usporedbi s njom.
Nisam je htio uspoređivati ni s draguljima,
jer je sve zlato pred njom kao malo pijeska,
a srebro je prema njoj kao blato.
Ljubio sam je više od zdravlja i ljepote
i zavolio više od svjetlosti,
jer njezin sjaj bez prestanka svijetli.
A s njome su mi došla sva dobra
i od ruku njezinih blago nebrojeno.
Riječ Gospodnja.
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PRIPJEVNI PSALAM: Ps 90, 12-17
Nasiti nas smilovanjem svojim da kličemo!
*****
Nauči nas dane naše brojiti,
da steknemo mudro srce.
Vrati se k nama, Gospodine! Tȁ dokle ćeš?
Milostiv budi slugama svojim!
*****
Jutrom nas nasiti smilovanjem svojim,
da kličemo i da se veselimo u sve dane!
Obraduj nas za dane kad si nas šibao,
za ljeta kad smo stradali!
*****
Neka se na slugama tvojim pokaže djelo tvoje
i tvoja slava na djeci njihovoj!
Dobrota Gospodina, Boga našega, nek bude nad nama!
Daj da nam uspije djelo naših ruku,
djelo ruku naših nek uspije!
*****
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2. ČITANJE:

Heb 4, 12-13

Čitanje Poslanice Hebrejima
Živa je riječ Božja i djelotvorna; oštrija je od svakoga dvosjekla mača;
prodire dotle da dijeli dušu i duh, zglobove i moždinu te prosuđuje
nakane i misli srca. Nema stvorenja njoj skrivena. Sve je, naprotiv, golo i
razgoljeno očima Onoga komu nam je dati račun.
Riječ Gospodnja.

PJESMA PRIJE EVANĐELJA:
Blago siromasima duhom:
njihovo je kraljevstvo nebesko.

Mt 5, 3
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MOLITVA VJERNIKA
Obratimo se molitvom Gospodinu Isusu koji nam je svojim primjerom
pokazao kako je moguće potpuno i dokraja ljubiti Boga i ljude. Recimo
mu zajedno
Isuse, čuj nas! Isuse, usliši nas!
1. Isuse dobri, obdari svoju Crkvu neustrašivom hrabrošću u
naviještanju tvojega evanđelja, molimo te.
2. Objavitelju istine, očuvaj pastire Crkve od navezanosti na
materijalno bogatstvo i obilno ih obdari Duhom Svetim, molimo te.
3. Kriste Gospodine, pomozi ljudima na vlasti da svoj posao rade
služeći zajedničkom dobru, molimo te.
4. Učitelju naš, očisti srca svih ljudi od sebičnosti i zlobe te im pokaži
pravi put života i spasenja, molimo te.
5. Sine Božji, daj da ova tvoja zajednica živi svoju pripadnost tebi u
radosnom i poniznom služenju svakom čovjeku, molimo te.
6. Uskrsli Spasitelju, obasjaj svojim svjetlom našu pokojnu braću i
sestre i uvedi ih u kraljevstvo nebesko, molimo te.
Gospodine Isuse, primi molitve i prošnje koje ti prikazujemo u Duhu
Svetom i prinesi ih pred prijestolje Svevišnjega, gdje ti živiš i kraljuješ u
sve vijeke vjekova.

