
2. NEDJELJA KROZ GODINU 

 
 
1. ČITANJE: Iz 62, 1-5 

 
 
Čitanje Knjige proroka Izaije 
 

Sionu za ljubav neću šutjeti, 
Jeruzalema radi neću mirovati 
dok pravda njegova ne zasine ko svjetlost 
i spasenje njegovo ne plane ko zublja. 
I puci će tvoju vidjeti pravednost 
i tvoju slavu svi kraljevi; 
prozvat će te novim imenom 
što će ga odrediti usta Gospodnja. 
U Gospodnjoj ćeš ruci biti kruna divna 
i kraljevski vijenac na dlanu Boga svog. 
Neće te više zvati Ostavljenom 
ni zemlju tvoju Opustošenom, 
nego će te zvati Moja milina, 
a zemlju tvoju Udata 
jer ti si milje Gospodnje 
i zemlja će tvoja biti udata. 
Jer kao što se mladić ženi djevicom, 
tvoj će se graditelj tobom oženiti; 
i kao što se ženik raduje nevjesti, 
tvoj će se Bog tebi radovati. 
 

Riječ Gospodnja. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. NEDJELJA KROZ GODINU 

 
 
PRIPJEVNI PSALAM: Ps 96, 1-3. 7-8a. 9-10a. c 
 
 
Navješćujte svim narodima čudesa Gospodnja! 
***** 
 

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu! 
Pjevaj Gospodinu, sva zemljo! 
Pjevajte Gospodinu, 
hvalite ime njegovo! 
***** 
 

Navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo, 
kazujte poganima njegovu slavu, 
svim narodima čudesa njegova! 
***** 
 

Dajte Gospodinu, narodna plemena, 
dajte Gospodinu slavu i silu! 
Dajte Gospodinu slavu imena njegova! 
***** 
 

Poklonite se Gospodinu u sjaju svetosti njegove! 
Strepi pred njim, zemljo sva! 
Nek se govori među poganima: “Gospodin kraljuje!” – 
narodima pravedno upravlja. 
***** 
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2. ČITANJE: 1 Kor 12, 4-11 
 
 
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima 
 

Braćo: 
Različiti su dari, a isti Duh; 
i različite službe, a isti Gospodin; 
i različita djelovanja, a isti Bog 
koji čini sve u svima. 
A svakomu se daje očitovanje Duha na korist. 
Doista, jednomu se po Duhu daje riječ mudrosti, 
drugomu riječ spoznanja po tom istom Duhu; 
drugomu vjera u tom istom Duhu, 
drugomu dari liječenja u tom jednom Duhu; 
drugomu čudotvorstva, 
drugomu prorokovanje, 
drugomu razlučivanje duhova, 
drugomu različiti jezici, 
drugomu tumačenje jezika. 
A sve to djeluje jedan te isti Duh 
dijeleći svakomu napose kako hoće. 
 

Riječ Gospodnja. 
 
 
 

 
PJESMA PRIJE EVANĐELJA: 2 Sol 12, 14 
 
 
Bog nas pozva po evanđelju  
na posjedovanje slave Gospodina našega Isusa Krista. 
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MOLITVA VJERNIKA 
 
 
Braćo i sestre, obratimo se svojim molbama Isusu Kristu koji se pokazao 
zauzetim za naš svakodnevni ljudski život. Molimo ga zajedno govoreći: 
 

Usliši nas, Kriste Gospodine! 
 

1. Za tvoju Crkvu raširenu po svem svijetu: da okrijepljena za 
euharistijskim stolom ljubavi očituje radost novoga života, molimo 
te. 
 

2. Za pastire Crkve i za sve one kojima si povjerio naviještenje 
Radosne vijesti: da budu tvoji ustrajni nasljedovatelji, molimo te. 
 

3. Za sve kojima je povjerena briga za opće dobro: da svoj posao 
obavljaju služeći, a ne gospodujući, molimo te. 
 

4. Za muškarce i žene koje pozivaš na zajednički bračni život: da 
svoju ljubav izgrađuju po primjeru tvoje ljubavi prema Crkvi, 
molimo te. 
 

5. Za ljude koji se opiru tvome daru vjere: da ih ne prestaneš poticati 
svojim Duhom Svetim, molimo te. 
 

6. Za ovu zajednicu tvojih krštenika: da tebi poslušna bude ne samo 
slušateljica nego i vršiteljica tvojih zapovijedi, molimo te. 
 

7. Za braću i sestre koji su prešli s ovoga svijeta: da ih pridružiš 
svojim svetima za nebeskim stolom, molimo te. 

 
Gospodine Isuse Kriste, ti si na svadbi u Kani objavio učenicima svoje 
božanstvo i nagovijestio dar nove gozbe. Svojim Duhom Svetim obilno 
nas obdari radošću života djece Božje; ti koji živiš i kraljuješ u sve vijeke 
vjekova. 


