
SVIJEĆNICA –  
PRIKAZANJE GOSPODINOVO U HRAMU 

 
2. veljače 

 

 
 
1. ČITANJE: Mal 3, 1-4 

 
 
Čitanje Knjige proroka Malahije 
 

Ovo govori Gospodin Bog: 
Evo šaljem glasnika 
da put preda mnom pripravi. 
I doći će iznenada u Hram svoj 
Gospod koga vi tražite 
i Anđeo Saveza koga žudite. 
Evo ga, dolazi već – 
govori Gospodin nad Vojskama. 
Ali tko će podnijeti dan njegova dolaska 
i tko će opstati kad se on pojavi? 
Jer on je kao oganj ljevačev 
i kao lužina bjeliočeva. 
I zasjest će kao onaj što topi srebro i pročišćava. 
Očistit će sinove Levijeve 
i pročistit će ih 
kao zlato i srebro, 
da prinose Gospodinu žrtvu u pravednosti. 
Tad će biti draga Gospodinu 
žrtva Judina i jeruzalemska 
kao u drevne dane 
i kao prvih godina. 
 

Riječ Gospodnja. 
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PRIPJEVNI PSALAM: Ps 24, 7-10 
 
 
Tko je taj Kralj slave? 
To je sam Gospodin. 
***** 
 

"Podignite, vrata, nadvratnike svoje, 
dižite se, dveri vječne, 
da uniđe Kralj slave!" 
***** 
 

"Tko je taj Kralj slave?" 
"Gospodin silan i junačan, 
Gospodin silan u boju!" 
***** 
 

"Podignite, vrata, nadvratnike svoje, 
dižite se, dveri vječne, 
da uniđe Kralj slave!" 
***** 
 

"Tko je taj Kralj slave?" 
"Gospodin nad Vojskama – 
on je Kralj slave!" 
***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SVIJEĆNICA –  
PRIKAZANJE GOSPODINOVO U HRAMU 

 
2. veljače 

 

 

 
2. ČITANJE: Heb 2, 14-18 
 
 
Čitanje Poslanice Hebrejima 
 

Pa budući da djeca imaju zajedničku krv i meso, 
i sam on tako postade u tome sudionikom, 
da smrću obeskrijepi onoga 
koji imaše moć smrti, to jest đavla, 
pa oslobodi one koji - od straha pred smrću – 
kroza sav život bijahu podložni ropstvu. 
Ta ne zauzima se, dašto, za anđele, 
nego se zauzima za potomstvo Abrahamovo. 
Stoga je trebalo 
da u svemu postane braći sličan, 
da milosrdan bude i ovjerovljen Veliki svećenik 
u odnosu prema Bogu 
kako bi okajavao grijehe naroda. 
Doista, u čemu je iskušan trpio, 
može iskušavanima pomoći. 
 

Riječ Gospodnja. 
 
 
 

 
ALELUJA: Lk 2, 32 
 
 
Svjetlo na prosvjetljenje naroda, 
slava puka tvoga izraelskoga. 
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MOLITVA VJERNIKA 
 
 
Slaveći blagdan Prikazanja Gospodinova uputimo mu svoje molitve za 
Crkvu i svijet te mu puni pouzdanja recimo: 
 

Prosvijetli nas, Gospodine, svojim svjetlom! 
 

1. Da tvoja Crkva sjaji istinskim svjetlom ljubavi i istine, molimo te. 
 

2. Da službenici oltara svoj život nesebično prikazuju Bogu Ocu, 
molimo te. 
 

3. Da sve kršćane svijeta privedeš k jedinstvu, molimo te. 
 

4. Da upravitelje plemenâ i narodâ upravljaš putem mira, molimo te. 
 

5. Da sve one koji su ti posvetili svoj život obdariš ustrajnošću, 
molimo te. 
 

6. Da u osobama starije životne dobi prepoznajemo tvoj blagoslov, 
molimo te. 
 

7. Da se u ovoj zajednici uvijek susrećemo kao braća i sestre, molimo 
te. 
 

8. Da naši pokojni uživaju blaženstvo vječnoga života, molimo te. 
 
Gospodine Isuse Kriste, ti si u ljudskom tijelu, po rukama Blažene 
Djevice Marije, danas prikazan u Hramu. Molimo te, prati nas svojom 
pomoći da i mi sav svoj život čiste duše prikažemo vječnom Ocu, koji s 
tobom i Duhom Svetim živi i kraljuje, Bog po sve vijeke vjekova. 


