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1. ČITANJE: Iz 7, 10-14 

 
 
Čitanje Knjige proroka Izaije 
 

U one dane: Gospodin progovori Ahazu i reče mu: »Zaišti od 
Gospodina, Boga svoga, znak za sebe iz dubine Podzemlja ili gore iz 
visina.« Ali Ahaz odgovori: »Ne, neću iskati i neću iskuša¬vati 
Gospodina.« Tada reče Izaija: 
»Čujte, dome Davidov: 
Zar vam je malo dodijavati ljudima 
pa i Bogu mom dodijavate! Zato, sam će vam Gospodin dati znak: 
Evo, djevica će začeti i roditi sina 
i nadjenut će mu ime Emanuel, 
S nama Bog!« 
 

Riječ Gospodnja. 
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PRIPJEVNI PSALAM: Ps 40 , 7-11 
 
 
Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju 
***** 
 

Žrtva i prinos ne mile ti se, 
nego si mi uši otvorio;  
paljenica ni okajnica ne tražiš. 
Tada rekoh: »Evo dolazim! 
***** 
 

U svitku knjige piše za mene: 
Milje mi je, Bože moj, vršiti volju tvoju,  
Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim.« 
***** 
 

Pravdu ću naviještati u velikom zboru  
i usta svojih zatvoriti neću,  
Gospodine, sve ti je znano. 
***** 
Tvoju pravdu neću kriti u srcu, 
kazivat ću vjernost tvoju i tvoj spas. 
Tajit neću dobrote tvoje 
ni tvoje vjernosti velikoj skupštini. 
***** 
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2. ČITANJE: Heb 10 , 4-10 
 
 
Čitanje Poslanice Hebrejima 
 

Braćo! 
Krv bikova i jaraca nikako ne može odnijeti grijeha. 
Zato Krist ulazeći u svijet veli: 
Žrtva i prinos ne mile ti se, nego si mi tijelo pripravio; 
paljenice i okajnice ne sviđaju ti se. 
Tada rekoh: »Evo dolazim!« 
U svitku knjige piše za mene: »Vršiti, Bože, volju tvoju!« 
Pošto gore reče: 
Žrtve i prinosi, paljenice i okajnice 
— koje se po Zakonu prinose — 
ne mile ti se i ne sviđaju, veli zatim: 
Evo dolazim vršiti volju tvoju! 
Dokida prvo da uspostavi drugo. U toj smo volji posvećeni 
prinosom tijela Isusa Krista 
jednom zauvijek. 
 

Riječ Gospodnja. 
 
 
 

 
PJESMA PRIJE EVANĐELJA: Iv 1, 14ab 
 
 
Riječ tijelom postade i nastani se među nama, 
i vidjesmo slavu njegovu. 
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MOLITVA VJERNIKA 
 
 
Slaveći svetkovinu Najveštenja Gospodinova, obratimo se svojem 
dobrom Ocu molitvama i prošnjama. Recimo mu zajedno: 
 

Daruj nam puninu života, Gospodine! 
 

1. Za Crkvu u svijetu: da poput Marije bude otvorena tvojoj riječi te 
da bude blagovjesnica spasenja za sve ljude, molimo te. 
 

2. Za pastire u tvojoj Crkvi: da ostanu vjerni svojem pozivu unatoč 
svim nevoljama i teškoćama na koje nailaze, molimo te. 
 

3. Za one kojima je povjerena briga za opće dobro: da se svim svojim 
snagama zalažu za život braneći dostojanstvo svakoga čovjeka, 
molimo te. 
 

4. Za obitelji: da ih svojom moćnom rukom zaštitiš od svega što 
ugrožava njihovu međusobnu ljubav i zajedništvo, molimo te. 
 

5. Za žene i muškarce cijeloga svijeta: da u otvorenosti za rađanje i 
odgajanje budu suradnici tebe, Boga stvoritelja, molimo te. 
 

6. Za ovu zajednicu koja savi otajstvo darovanog spasenja: da 
nasljeduje Marijin primjer poniznog služenja tvojoj svetoj volji, 
molimo te. 
 

7. Za našu pokojnu braću i sestre: da ih obdariš svojom blizinom u 
nebeskom kraljevstvu, molimo te. 

 
Nebeski nap Oče, ti si obradovao grešno čovječanstvo utjelovljenjem 
svojega Sina i neprestano nas obdaruješ svojom blizinom i ljubavlju. 
Molimo te, obnovi nas svojim Duhom da svakodnevno budemo svjedoci 
novog života koji smo primi po Kristu, Gospodinu našem. 


