
2. NEDJELJA DOŠAŠĆA 
 

 
 
1. ČITANJE: Bar 5, 1-9 

 
 
Čitanje Knjige proroka Baruha 
 

Skini, Jeruzaleme, haljinu tugovanja i nesreće, 
odjeni se zauvijek ljepotom slave Božje, 
ogrni se plaštem Božje pravednosti, 
stavi na glavu vijenac slave Vječnoga 
jer Bog hoće pokazati sjaj tvoj svemu pod nebom 
i zasvagda ti dati ime: 
“Mir pravednosti” i “Slava bogoljubnosti”. 
Ustani, Jeruzaleme, stani na visoko 
i obazri se na istok: 
Pogledaj! Djeca se tvoja sabiru 
od istoka do zapada, 
na zapovijed Svetoga, 
radujuć se što ih se spomenuo Bog. 
Otišli su od tebe pješice, vodio ih neprijatelj, 
a gle, Bog ih tebi vraća 
nošene u slavlju, kao djecu kraljevsku. 
I naredi Bog: neka se snize 
sve visoke gore i vječne klisure; 
nek se doline ispune i poravna zemlja 
da Izrael čvrsto kroči u sjaju slave Božje. 
A šume i sva stabla mirisna činit će sjenu 
Izraelu po Božjoj zapovijedi, 
jer Bog će voditi Izraela u radosti, 
svjetlom svoje slave 
prateć ga milosrđem svojim i pravednošću. 
 

Riječ Gospodnja. 
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PRIPJEVNI PSALAM: Ps 126, 1-6 
 
 
Silna 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!” 
Velika 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. 
***** 
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2. ČITANJE: Fil 1, 4-6. 8-11 
 
 
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima 
 

Braćo: 
Uvijek se u svakoj svojoj molitvi za vas s radošću molim zbog vašeg 
udjela u evanđelju od onoga prvog dana sve do sada – uvjeren u ovo: 
Onaj koji otpoče u vama dobro djelo, dovršit će ga do dana Krista Isusa. 
Bog mi je doista svjedok koliko žudim za svima vama srcem Isusa Krista! 
I molim za ovo: da ljubav vaša sve više i više raste u spoznanju i 
potpunu pronicanju te mognete prosuditi što je najbolje da budete čisti i 
besprijekorni za dan Kristov, puni ploda pravednosti po Isusu Kristu – 
na slavu i hvalu Božju. 
 

Riječ Gospodnja. 
 
 
 

 
PJESMA PRIJE EVANĐELJA:  Lk 3, 4. 6 
 
 
Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!  
I svako će tijelo vidjeti spasenje Božje. 
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MOLITVA VJERNIKA 
 
 
Osnaženi Božjom riječju uputimo svoje molitve Ocu koji je pun ljubavi i 
milosrđa. Molimo ga zajedno govoreći: 
 

Usliši nas, dobri Oče!! 
 

1. Za tvoju Crkvu: da milost spasenja donosi svakome čovjeku do 
kraja svijeta i vijeka, molimo te. 
 

2. Za Papu, biskupe, svećenike, đakone, redovnike i redovnice: da 
budu glasnici radosne nade u ovom vremenu, molimo te. 
 

3. Za upravitelje narodâ i država: da ne odustanu od traženja 
pravednih rješenja koja će uroditi mirom i solidarnošću, molimo te. 
 

4. Za sve ljude svijeta: da ih ne prestaneš poticati na odbacivanje 
onoga što je neprimjereno ljudskom dostojanstvu, molimo te. 
 

5. Za ovu zajednicu koja slavi žrtvenu gozbu ljubavi: da napreduje u 
svetosti pripravljajući tako put drugom dolasku tvoga Sina, 
molimo te. 
 

6. Za naše pokojne: da im oprostiš sve grijehe i propuste te ih uvedeš 
u svoje nebesko kraljevstvo, molimo te. 

 
Svemogući Bože, tebi je znano da bez tvoje pomoći ne možemo učiniti 
ništa. Molimo te, okrijepi nas snagom svoga Duha da se dobrim djelima 
pripremimo za dolazak tvoga Sina Isusa Krista, koji živi i kraljuje u 
vijeke vjekova. 


