
POSVETA LATERANSKE BAZILIKE 
 

9. studeni 
 

 
 
1. ČITANJE: Ez 47, 1-2. 8-9. 12 

 
 
Čitanje Knjige proroka Ezekiela 
 

Vidjeh vodu gdje izvire iz Hrama. I svi do kojih doprije ta voda bijahu 
spašeni. U one dane: Odvede me anđeo natrag k vratima Doma 
Gospodnjega. I gle: voda izvirala ispod praga Doma, prema istoku - jer 
pročelje Doma bijaše prema istoku - i voda otjecaše ispod desne strane 
Doma, južno od žrtvenika. Zatim me izvede na sjeverna vrata i provede 
me uokolo vanjskim putem k vanjskim vratima koja gledaju na istok. I 
gle, voda izvirala s desne strane. 
I reče mi: “Ova voda teče u istočni kraj, spušta se u Arabu i teče u more; 
a kad se u more izlije, vode mu ozdrave. I kuda god potok protječe, sve 
živo što se miče oživi; i bit će vrlo mnogo riba, jer kamo god dođe ova 
voda, sve ozdravi i oživi - kuda god protječe ovaj potok. Duž potoka na 
obje strane rast će svakovrsne voćke: lišće im neće otpadati i s njih neće 
nestajati ploda; svakog će mjeseca roditi novim plodom jer im voda 
dotječe iz Svetišta. Plod će njihov biti za jelo, a lišće za lijek.” 
   

Riječ Gospodnja. 
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PRIPJEVNI PSALAM: Ps 46, 2-3. 5-6. 8-9 
 
 
Rijeka i rukavci njezini vesele Grad Božji, 
presveti Šator Višnjega. 
***** 
 

Bog nam je zaklon i utvrda, 
pomoćnik spreman u nevolji. 
Stoga, ne bojmo se kad se ljulja zemlja, 
kad se bregovi ruše u srce mora. 
***** 
 

Rijeka i rukavci njezini vesele Grad Božji, 
presveti šator Višnjega. 
Bog je sred njega, poljuljat se neće, 
od rane zore Bog mu pomaže. 
***** 
 

S nama je Gospodin nad Vojskama, 
naša je utvrda Bog Jakovljev! 
Dođite, gledajte djela Gospodnja, 
strahote koje on na zemlji učini. 
***** 
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2. ČITANJE: 1 Kor  3, 9c-11. 16-17 
 
 
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima 
 

Braćo!  
Božja ste građevina. 
Po milosti Božjoj koja mi je dana 
ja kao mudri graditelj postavih temelj, 
a drugi naziđuje; 
ali svaki neka pazi kako naziđuje. 
Jer nitko ne može postaviti drugoga temelja 
osim onoga koji je postavljen, 
a taj je Isus Krist. 

Ne znate li? Hram ste Božji i Duh Božji prebiva u vama. Ako tko 
upropašćuje hram Božji, 
upropastit će njega Bog. Jer hram je Božji svet, a to ste vi. 
   

Riječ Gospodnja. 
 
 
 

 
PJESMA PRIJE EVANĐELJA: Ez 37, 27 
 
 
Moj će Šator biti zauvijek među njima, govori Gospodin,  
i ja ću biti Bog njihov, a oni narod moj! 
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MOLITVA VJERNIKA 
 
 
Sabrani u Crkvu Kristovu, sveopću zajednicu vjernika koju je on 
ustanovio kao klicu i početak kraljevstva nebeskog na zemlji, molimo ga 
da nas obdari Duhom Svetim kako bismo vršili poslanje koje nam je 
povjerio. Recimo mu zajedno: 
 

Spasitelju svijeta, usliši nas! 
 

1. Za Crkvu, hram sazdan od tvojih vjernika: da je učvrstiš u pravoj 
vjeri i očuvaš od svake ljage te ti bude Zaručnicom dostojnom 
svojeg Zaručnika, molimo te. 
 

2. Za papu našeg I., biskuoa I., sve biskupe, prezbiter i đakone: da 
Duhom Svetim vođeni posvećuju Crkvu svojom molitvom i 
radom, službom riječi i sakramentima, molimo te. 
 

3. Za vjernike laike koji su krstom tebi posvećeni i Duhom Svetim 
pomazani: da njihov obiteljski i bračni život, svagdanji rad i 
odmor, molitve, apostolske pothvate, pa i sve životne tegobe, 
učiniš Bogu ugodnim prinosom, molimo te. 
 

4. Za poglavare država i narodâ cijelog svijeta: da ravnaš njihovim 
riječima i djelima kako bi svima bio osiguran miran život i svatko 
bio poštivan u svojem dostojanstvu, molimo te. 
 

5. Za nas okupljene u ovom svetom domu: da po svjedočanstvu vjere 
i djelima nesebične ljubavi budemo svakom čovjeku znak tvoje 
blizine, molimo te. 
 

6. Za našu preminulu braću i sestre: da im oprostiš grijehe i uvedeš ih 
u vječni Jeruzalem, molimo te. 

 
Kriste Spasitelju, primi prošnje koje ti usrdno upućuje ova tvoja obitelj. 
Obdari nas obiljem Duha Svetoga za djelo poslanja u izgrađivanju tvojeg 
kraljevstva u svijetu te nas na kraju zemaljskog hoda primi u dom koji 
nam je Otac u vječnosti pripravio, ti koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.   


