
2. Vazmena Nedjelja Godina C  

Prvo Čitanje:  

Čitanje Djela apostolskih                                                                        
Po rukama se apostolskim događala mnoga znamenja i čudesa u 
narodu. Svi su se jednodušno okupljali u trijemu Salomonovu. Nitko se 
drugi nije usuđivao pridružiti im se, ali ih je narod veličao. 
I sve se više povećavalo mnoštvo muževa i žena što vjerovahu 
Gospodinu tako da su na trgove iznosili bolesnike i postavljali ih na 
ležaljkama i posteljama ne bi li, kad Petar bude prolazio, bar sjena 
njegova osjenila kojega od njih. 
A slijegalo bi se i mnoštvo iz gradova oko Jeruzalema: donosili bi 
bolesnike i opsjednute od nečistih duhova, i svi bi ozdravljali.                            
Riječ Gospodnja. 

Otpjevni Psalam:  

Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova! 

Neka rekne dom Izraelov: 
»Vječna je ljubav njegova!« 
Neka rekne dom Aronov: 
»Vječna je ljubav njegova!« 
Svi koji se Gospodina boje neka reknu: 
»Vječna je ljubav njegova!«                                                                   
Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova! 

Kamen koji odbaciše graditelji 
postade kamen zaglavni. 
Gospodnje je to djelo: 
kakvo čudo u očima našim! 
Ovo je dan što ga učini Gospodin: 
kličimo i radujmo se njemu!                                                                  
Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova! 

Gospodine, spasenje nam daj! 
Gospodine, sreću nam daj! 
Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje! 
Blagoslivljamo vas iz doma Gospodnjega! 
Bog je Gospodin, on nas obasjava!                                                         
Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova! 

 

  

 

 



Drugo Čitanje:  

Čitanje Otkrivenja svetog Ivana apostola                                               
Ja, Ivan, brat vaš i suzajedničar u nevolji, kraljevstvu i postojanosti, u 
Isusu: bijah na otoku zvanu Patmos radi riječi Božje i svjedočanstva 
Isusova. 
Zanijeh se u duhu u dan Gospodnji i začuh iza sebe jak glas, kao glas 
trublje. 
Govoraše: »Što vidiš, napiši u knjigu i pošalji sedmerim crkvama.« 
Okrenuh se da vidim glas koji govoraše sa mnom. I okrenuvši se, vidjeh 
sedam zlatnih svijećnjaka, a posred svijećnjaka netko kao Sin Čovječji, 
odjeven u dugu haljinu, oko prsiju opasan zlatnim pojasom. Kad ga 
vidjeh, padoh mu k nogama kao mrtav. 
A on stavi na me desnicu govoreći: »Ne boj se! Ja sam Prvi i Posljednji, i 
Živi! Mrtav bijah, a evo živim u vijeke vjekova te imam ključe smrti, i 
podzemlja. 
Napiši dakle što si vidio: ono što jest i što se ima dogoditi poslije.«                    
Riječ Gospodnja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Molitva Vjernika 
Braćo i sestre, s pouzdanjem se utecimo Bogu, izvoru života, 
da nas oslobodi sumnji te nas ispuni vjerom i čvrstom nadom u 
život vječni. Molimo zajedno: 
Gospodine, učvrsti nam vjeru. 

1. Za Crkvu u svijetu: 
ispuni ju svjetlom Duha Svetoga da trajno raste u 
spoznanju Kristova lica te bude mjesto susreta s tobom za 
sve ljude, molimo te. 
  

2. Za papu Franju, (nad)biskupa našega I. i sve pastire 
Crkve: učvrsti ih u svojoj istini i okrijepi u poslanju koje im 
povjeravaš; daj da mudrost evanđelja uvijek nadahnjuje 
sve njihove brige i nastojanja, molimo te. 
  

3. Za braću ljude koji žive u siromaštvu i nesigurnosti života: 
vrati radost na njihova lica; u svim odgovornima pobudi 
istinsku brigu za njih, a nas nadahni na djelotvornu ljubav i 
blizinu prema svim potrebitima, molimo te. 
  

4. Za mlade koji će ove godine u sakramentu potvrde primiti 
puninu Duha Svetoga: pripravi im srca za taj uzvišeni Dar, 
a njihove obitelji učini domom molitve i živoga svjedočenja 
vjere, molimo te. 
  

5. Za ovu zajednicu tvojih vjernika: izliječi nas od sumnji u 
vjeri, obnovi nam pouzdanje u tebe i pomozi da te uvijek 
umijemo pronaći u zajedništvu Crkve, molimo te. 

 
Primi, Oče nebeski, molitve svoje Crkve. Oslobodi nas svega 
što je nedostojno dara vječnoga života i obnovi nam snagu 
vjere da uvijek umijemo prepoznavati tvoju blizinu i hoditi putem 
spasenja. Po Kristu Gospodinu našemu. 
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