
8. NEDJELJA KROZ GODINU 

 
 
1. ČITANJE: Sir 27, 4-7 

 
 
Čitanje Knjige Sirahove 
 

Kad se sito trese, mekinje ostaju: 
tako i nedostaci čovjekovi izbijaju u govoru njegovu. 
Lončareve posude peć iskušava, 
a čovjeka njegov govor. 
Obradu voćke očituje njezin plod: 
tako i riječi čovjekove otkrivaju njegove osjećaje. 
Nikoga ne hvali prije no što progovori 
jer govor je kušnja ljudi. 
 

Riječ Gospodnja. 
 

 
 
 
PRIPJEVNI PSALAM: Ps 92, 2-3. 13-14. 15-16 
 
 

Dobro je slaviti Gospodina. 
***** 
 

Dobro je slaviti Gospodina, 
pjevati imenu tvome, Svevišnji, 
naviještati jutrom ljubav tvoju 
i noću vjernost tvoju 
***** 
 

Ko palma cvate pravednik 
i raste ko cedar libanonski. 
Zasađeni u domu Gospodnjemu 
cvatu u dvorima Boga našega. 
***** 
 

Rod donose i u starosti, 
sočni i puni svježine: 
da navijeste kako je pravedan Gospodin, 
Hrid moja, onaj na kome nema nepravde. 
***** 
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2. ČITANJE: 1 Kor 15, 54-58 
 
 
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima 
 

Braćo: 
Kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno obuče u 
besmrtnost, tada će se obistiniti riječ napisana: 

Pobjeda iskapi smrt. 
Gdje je, smrti, pobjeda tvoja? 
Gdje je, smrti, žalac tvoj? 

Žalac je smrti grijeh, snaga je grijeha zakon. A hvala Bogu koji nam daje 
pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu! 
Tako, braćo moja ljubljena, budite postojani, nepokolebljivi, i obilujte 
svagda u djelu Gospodnjem znajući da trud vaš nije neplodan u 
Gospodinu. 
 

Riječ Gospodnja. 
 
 
 

 
PJESMA PRIJE EVANĐELJA: Fil 2, 15d. 16a 
 
 
Svijetlite kao svjetlila u svijetu  
držeći riječ života 
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MOLITVA VJERNIKA 
 
 
Braćo i sestre, obratimo se nebeskome Ocu moleći ga da nas svojim 
Duhom preobrazi prema riječi koja nam je naviještena. Zajedno mu 
recimo: 
 

Blagoslovi nas, dobri Oče! 
 

1. Za papu, biskupe i svećenike: da u živoj suradnji sa svim 
članovima Crkve naviještaju tvoju riječ, molimo te. 
 

2. Za kršćane cijeloga svijeta: da budu hrabri i odvažni u iskazivanju 
ljubavi svakome čovjeku, molimo te. 
 

3. Za ljude i narode koji su u sukobu: da odbace mržnju i nasilje te 
krenu putem oproštenja i mira, molimo te. 
 

4. Za sve koji poučavaju: da u strpljivosti i mudrosti odgajaju one koji 
su im povjereni, molimo te. 
 

5. Za našu zajednicu: da bude dom i škola molitve, međusobnoga 
prihvaćanja, pomaganja i ljubavi, molimo te. 
 

6. Za pokojne koji su se krštenjem pridružili tvome Sinu: da ih primiš 
u svoje očinsko krilo, molimo te. 

 
Gospodine, Oče naš, ti nas prihvaćaš kao svoje sinove i kćeri unatoč svim 
našim slabostima i grijesima. Nauči nas biti milosrdnima kao što si ti 
milosrdan prema nama i prožmi nas svojom milošću da odražavamo 
tvoje svjetlo i dobrotu. To te molimo po Kristu, Gospodinu našemu. 


