5. NEDJELJA KROZ GODINU

1. ČITANJE:

Job 7, 1-4. 6-7

Čitanje Knjige o Jobu
Job progovori:
“Nije li vojnikovanje život čovjekov na zemlji
i dani mu kao dani nadničara?
Kao što trudan rob za hladom žudi
i kao nadničar štono plaću čeka,
mjeseci jada tako me zapadoše
i noći su mučne meni dosuđene.
Liježuć pomišljam: 'Kad li ću ustati?'
A dižuć se: 'Kad ću večer dočekati!'
I tako se kinjim sve dok se ne smrkne.
Dani moji brže od čunka prođoše,
promakoše hitro bez ikakve nade.
Spomeni se: život moj samo je lahor,
i oči mi neće više vidjeti sreće!”
Riječ Gospodnja.
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PRIPJEVNI PSALAM: Ps 147, 1-6
Hvalite Gospodina:
on liječi one koji su srca skršena!
*****
Hvalite Gospodina jer je dobar,
pjevajte Bogu našemu jer je sladak;
svake hvale on je dostojan!
Gospodin gradi Jeruzalem,
sabire raspršene Izraelce.
*****
On liječi one koji su srca skršena
i povija rane njihove.
On određuje broj zvijezda,
svaku njezinim imenom naziva.
*****
Velik je naš Gospodin i svesilan,
nema mjere mudrosti njegovoj.
Gospodin pridiže ponizne,
zlotvore do zemlje snizuje.
*****
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2. ČITANJE:

1 Kor 9, 16-19. 22-23

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo:
Što navješćujem evanđelje, nije mi na hvalu, tȁ dužnost mi je. Doista, jao
meni ako evanđelja ne navješćujem. Jer ako to činim iz vlastite pobude,
ide me plaća; ako li ne iz vlastite pobude – služba je to koja mi je
povjerena. Koja mi je dakle plaća? Da propovijedajući pružam evanđelje
besplatno ne služeći se svojim pravom u evanđelju.
Jer premda slobodan od sviju, sâm sebe svima učinih slugom da ih što
više steknem. Bijah nejakima nejak da nejake steknem. Svima bijah sve
da pošto-poto neke spasim. A sve činim poradi evanđelja da bih i ja bio
suzajedničar u njemu.
Riječ Gospodnja.

ALELUJA:

Mt 8, 17

Krist slabosti naše uze
i boli ponese.
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MOLITVA VJERNIKA
Upravimo svoje prošnje dobrome nebeskome Ocu čije je srce zakucalo u
Isusu razumijevanjem i ljubavlju za svakoga čovjeka koji trpi. Molimo
zajedno i recimo:
Usliši nas, milosrdni Oče!
1. Da tvoja Crkva nepotamnjenim sjajem odražava svjetlo istine koju
je objavio Krist, molimo te.
2. Da pastiri tvoga naroda, predvođeni papom našim I. , jačaju u vjeri
svoju braću i sestre, molimo te.
3. Da svi koji su pozvani svoje sposobnosti staviti u službu drugih
ljudi budu vođeni tvojim Duhom, molimo te.
4. Da milostivo pogledaš sve patnike i okrijepiš ih svojom snagom,
molimo te.
5. Da u ovoj zajednici nikada ne uzmanjka prihvaćanja, iskrenosti,
ljubavi i zajedništva, molimo te.
6. Da naša pokojna braća i sestre preobražena tvojim božanskim
milosrđem zadobiju neprolaznu radost u vječnosti, molimo te.
Gospodine Bože, tebi je sve znano i ti nas nikada ne ostavljaš bez svoje
pomoći. Molimo te, prosvijetli nam oči srca i uma da umijemo
prepoznati tvoju blizinu i ljubav u svim događajima našega života te
jednom prispijemo blaženoj vječnosti, gdje ti živiš i vladaš, Bog, posve
vijeke vjekova.

