30. NEDJELJA KROZ GODINU

1. ČITANJE:

Jr 31, 7-9

Čitanje Knjige proroka Jeremije
Ovo govori Gospodin:
„Kličite od radosti Jakovu,
podvikujte prvaku narodâ!
Objavljujte, uznosite, navješćujte:
Gospodin spasi narod svoj,
ostatak Izraelov!
Evo, ja ih vodim iz zemlje sjeverne,
skupljam ih s krajeva zemlje:
s njima su slijepi i hromi,
trudnice i rodilje:
vraća se velika zajednica.
Evo, u suzama pođoše,
utješene sad ih vraćam!
Vodit ću ih kraj potočnih voda,
putem ravnim kojim neće posrnuti,
jer ja sam otac Izraelu,
Efrajim je moj prvenac.“
Riječ Gospodnja.

30. NEDJELJA KROZ GODINU

PRIPJEVNI PSALAM: Ps 126, 1-6
Velika nam djela učini Gospodin:
opet smo radosni!
*****
Kad Gospodin vraćaše sužnjeve sionske,
bilo nam je ko da snivamo.
Usta nam bjehu puna smijeha,
a jezik klicanja.
*****
Među poganima tad se govorilo:
“Silna im djela Gospodin učini!”
silna nam djela učini Gospodin:
opet smo radosni!
*****
Vrati, Gospodine, sužnjeve naše
ko potoke negepske!
Oni koji siju u suzama,
žanju u pjesmi.
*****
Išli su, išli plačući,
noseći sjeme sjetveno;
vraćat će se s pjesmom,
noseći snoplje svoje.
*****

30. NEDJELJA KROZ GODINU

2. ČITANJE:

Heb 5, 1-6

Čitanje Poslanice Hebrejima
Svaki veliki svećenik, od ljudi uzet, za ljude se postavlja u odnosu prema
Bogu da prinosi darove i žrtve za grijehe. On može primjereno suosjećati
s onima koji su u neznanju i zabludi jer je i sam zaogrnut slabošću. Zato
mora i za narod i za sebe prinositi okajnice. I nitko sam sebi ne prisvaja
tu čast, nego je prima od Boga, pozvan kao Aron.
Tako i Krist ne proslavi sam sebe postavši svećenik, nego ga proslavi
onaj koji mu reče: Ti si sin moj, danas te rodih, po onome što pak drugdje
veli: Dovijeka ti si svećenik po redu Melkisedekovu.
Riječ Gospodnja.

PJESMA PRIJE EVANĐELJA:
Spasitelj naš Isus Krist obeskrijepi smrt
i učini da zasja život po evanđelju.

usp. 2 Tim 1, 10
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MOLITVA VJERNIKA
Uputimo svoje ponizne molitve Bogu, koji nas ne uslišava po našim
zaslugama, nego po obilju svoje dobrote. Molbu mu upravimo zajedno
govoreći:
Milostiv budi, Gospodine, svome narodu!
1. Za Crkvu raširenu po svem svijetu: da vjerno odražava svjetlost
Kristova lica, molimo te.
2. Za sve kršćane: da tvoje spasenje donesu svakome čovjeku, molimo
te.
3. Za upravitelje narodâ i država: da se istinski zalažu za zajedničko
dobro, molimo te.
4. Za ljude cijeloga svijeta: da ih oslobodiš tame zablude i prosvijetliš
svojim svjetlom, molimo te.
5. Za ovu zajednicu: da ispunjena snagom Duha Svetoga radosno
svjedoči tvoju ljubav, molimo te.
6. Za pokojnu braću i sestre: da ih nagradiš darom vječnoga
zajedništva sa sobom, molimo te.
Gospodine, tebi je znano da smo i mi često slični slijepcima koji lutaju, i
da nam je iznad svega potrebna tvoja milost. Molimo te, prosvijetli nas
svojim svjetlom, otvori nam oči i daj da u tvom svjetlu živimo novost
darovanoga života; po Kristu, Gospodinu našemu.

