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1. ČITANJE: Otk 7, 2-4. 9-14 

 
 
Čitanje Knjige Otkrivenja svetoga Ivana Apostola 
 

Ja, Ivan, vidjeh drugoga jednog anđela 
gdje uzlazi od istoka sunčeva 
s pečatom Boga živoga. 
On povika iza glasa 
onoj četvorici anđela 
kojima bî dano nauditi zemlji i moru: 
„Ne udite ni zemlji ni moru ni drveću 
dok ne opečatimo sluge Boga našega 
na čelima!“ 
I začujem broj opečaćenih – 
sto četrdeset i četiri tisuće opečaćenih 
iz svih plemena sinova Izraelovih. 
Nakon toga vidjeh: 
eno velikoga mnoštva, 
što ga nitko ne mogaše izbrojiti, 
iz svakoga naroda, i plemena, 
i puka, i jezika! 
Stoje pred prijestoljem 
i pred Jaganjcem 
odjeveni u bijele haljine; 
palme im u rukama. 
Viču iz glasa: 
„Spasenje Bogu našemu 
koji sjedi na prijestolju 
i Jaganjcu!“ 
I svi anđeli, 
što stajahu uokolo prijestolja 
i starješina i četiriju bića, 
padoše pred prijestoljem nice, 
na svoja lica, 
i pokloniše se Bogu 
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govoreći: „Amen! 
Blagoslov i slava, 
i mudrost i zahvalnica, 
i čast i moć i snaga 
Bogu našemu 
u vijeke vjekova. Amen.“ 
I jedan me od starješina upita: 
„Ovi odjeveni u bijele haljine, 
tko su i odakle dođoše?“ 
Odgovorih mu: 
„Gospodine moj, ti to znaš.“ 
A on će mi: 
„Oni dođoše iz nevolje velike 
i oprali su haljine svoje 
i ubijelili ih u krvi Jaganjčevoj.“ 
   

Riječ Gospodnja. 
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PRIPJEVNI PSALAM: Ps 24, 1-6 
 
 
Takav je naraštaj onih 
koji traže lice tvoje, Gospodine. 
***** 
 

Gospodnja je zemlja i sve na njoj, 
svijet i svi koji na njemu žive. 
On ga na morima utemelji 
i na rijekama učvrsti. 
***** 
 

Tko će uzići na Goru Gospodnju, 
tko će stajati na svetom mjestu njegovu? 
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: 
duša mu se ne predaje ispraznosti. 
***** 
 

On blagoslov prima od Gospodina 
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga. 
Takav je naraštaj onih koji traže njega, 
koji traže lice Boga Jakovljeva. 
***** 
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2. ČITANJE: 1 Iv 3, 1-3 
 
 
Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola 
 

Predragi! 
Gledajte 
koliku nam je ljubav darovao Otac: 
djeca se Božja zovemo, i jesmo. 
A zato nas svijet ne poznaje 
što ne poznaje njega. 
Ljubljeni, 
sad smo djeca Božja 
i još se ne očitova 
što ćemo biti. 
Znamo: 
kad se očituje, 
bit ćemo njemu slični 
jer vidjet ćemo ga 
kao što jest. 
I tko god ima tu nadu u njemu, 
čisti se 
kao što je on čist. 
   

Riječ Gospodnja. 
 
 
 

 
PJESMA PRIJE EVANĐELJA:  Mt 11, 28 
 
 
Dođite k meni svi vi, izmoreni i opterećeni, 
i ja ću vas odmoriti, govori Gospodin. 
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MOLITVA VJERNIKA 
 
 
Bogu Ocu, izvoru života i svetosti, koji je nagrada i kruna svojim 
svetima, uputimo svoje molitve, zajedno govoreći: 
 

Usliši nas, sveti Oče! 
 

1. Za tvoju Crkvu, koju si pozvao na svetost: pomaži joj svjedočiti 
tvoju svetost i donositi spasenje svakom čovjeku, molimo te. 
 

2. Za pastire Crkve, predvođene papom našim I.: čuvaj ih u čistoći 
vjere i hrabri za svjedočanstvo tvoje istine, molimo te. 
 

3. Za kršćane, raširene po svem svijetu: krijepi ih u nadi u vječnost i 
nadahnjuj im nasljedovanje Krista mnogostrukim primjerima 
svetih, molimo te. 
 

4. Za državne poglavare: učini da u svim životnim okolnostima 
osluškuju tvoj glas u svojoj savjesti i nesebično se zalažu za opće 
dobro, molimo te. 
 

5. Za nas, koje si sabrao na ovaj sveti susret: obdari nas milošću Duha 
Svetoga da u svakom čovjeku s kojim se susrećemo prepoznajemo 
Krista koji će nas jednom suditi, molimo te. 
 

6. Za našu pokojnu braću i sestre: da ih po svojem milosrđu pridružiš 
mnoštvu anđela i svetih, molimo te. 

 
Sveti Oče, ti si u svojoj providnosti poslao svojeg Sina da nam navijesti 
Radosnu vijest, a u svojoj dobroti obdaruješ ljudski rod uvijek novim 
svjedočanstvima svetosti evanđeoskog života. Ujedinjeni s mnoštvom 
znanih i neznanih nebeskih zagovornika i zagovornica, ponizno te 
molimo, podaj nam svjetlo Duha Svetoga na životnom putu i vodi nas k 
vječnoj radosti, gdje ti sa Sinom i Duhom živiš i vladaš, Bog, po sve 
vijeke vjekova.   


