
RANE SV. FRANJE 
 

17. rujna 
 

 
1. ČITANJE: Gal 6, 14-18 
 
 
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima 
 

Braćo! 
Bože sačuvaj da bih se ja ičim ponosio osim križem Gospodina našega 
Isusa Krista po kojem je meni svijet raspet i ja svijetu. Uistinu, niti je što 
obrezanje, niti neobrezanje, nego - novo stvorenje. A na sve koji se ovoga 
pravila budu držali, i na sveg Izraela Božjega - mir i milosrđe! 
Ubuduće neka mi nitko ne dodijava, jer ja na svom tijelu biljege Isusove 
nosim. 
Milost Gospodina našega Isusa Krista s duhom vašim, braćo!  
Amen. 
   

Riječ Gospodnja. 
 
 
PRIPJEVNI PSALAM: usp. Gal 2, 16. 19. 20; Fil 1, 20-23 
 
 
S Kristom sam raspet na križ. 
***** 
 

Čovjek se opravdava vjerom u Isusa Krista. 
Zato i mi u Krista povjerovasmo, 
da se opravdamo po vjeri u Krista. 
***** 
 

Krist me ljubio i predao samoga sebe za mene. 
Krist će se uzveličati u mome tijelu, 
bilo životom, bilo smrću. 
***** 
 

Meni je živjeti Krist, a umrijeti dobitak: 
Želja mi je otići 
i s Kristom biti. 
***** 
 
 
PJESMA PRIJE EVANĐELJA: Gal 2, 19-20 
 
 
S Kristom sam razapet na križ.  
Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. 



RANE SV. FRANJE 
 

17. rujna 
 

 
MOLITVA VJERNIKA 
 
 
Ponizno zamolimo Krista Gospodina koji je izgradio svoju Crkvu i 
pozvao nas da slijedimo Franjine stope. 
 

1. Gospodine, sveti je Franjo veoma štovao tvoje nasljednike na 
zemlji, pomozi i čuvaj našeg papu I. i daruj mu nepokolebljivu 
ustrajnost , molimo te. 
 

2. Gospodine, po zagovoru svetog Franje, zaštiti siromašne, bijedne i 
napuštene, molimo te. 
 

3. Za sve franjevačke zajednice da po primjeru svetog Franje, nastoje 
što bolje opsluživati Evanđelje, molimo te. 
 

4. Podigni u našem Redu misionare, koji će nasljedujući Krista po 
primjeru svetoga Franje, naviještati svima evanđelje mira, molimo 
te. 
 

5. Primi svu našu pokojnu braću u svoje nebesko Kraljevstvo, molimo 
te. 

 
Primi naše molitve, Gospodine, i podaj nam žarku ljubav, kojom te je 
tvoj sluga Franjo ljubio. Po Kristu Gospodinu našemu. 


