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СЛУЖБА РЕЧИ

Служитељ: Господ са вама
Народ: И са духом твојим

Помолимо се
Покажи нам,Господе, милосрђе своје.
И спасење своје дај нам.
Чисто срце створи нам, Боже.
И свога Светога Духа не узми од нас.

Оче наш, који си на небесима, нека се свети твоје име.
Нека дође твоје Царство.
Нека буде твоја воља, како на небу тако и на земљи.
Дај нам данас хлеб за овај дан и опрости нам наше дугове,
као што и ми опраштамо својим дужницима.
И не дај да подлегнемо искушењу, него нас избави од Злога.
Амин.

Свемогући Боже, Теби су сва срца отворена, све жеље знане и све
тајне откривене: очисти мисли нашега срца надахнућем Свога
Светога Духа, да Те можемо савршено волети, и достојно величати
Твоје свето Име; кроз Исуса Христа, Господа нашег. Амин.

Господ Исус Христос нас поучава:
‘Воли Господа, свог Бога, свим својим срцем, свом својом душом и
свим својим умом. То је највећа и прва заповест. Друга, слична
овој, јесте: Воли свог ближњег као самог себе. На овим двема
заповестима темеље се сав Закон и Пророци.’

Помолимо се.
Свемогући Господе, и вечни Боже, понизно те молимо да
управљаш, водиш и посветиш, наша срца и тела, путевима
Твојих закона, да би вршећи Твоје заповести, под Твојом
моћном заштитом, душом и телом били сачувани сада и у
вечности; преко нашег Господа и Спаситеља, Исуса Христа.
Амин.

Служитељ моли Молитву дана; након молитве, следе читања. Након
читања Посланице:
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Реч је Господња
Богу хвала

Пре читања Јеванђеља:
Свето Јеванђеље Господа Исуса Христа
Слава Теби, Господе

Након читања Јеванђеља:
Јеванђеље Господње
Слава Теби, Христе

Исповедимо своју веру:
ВЕРУЈЕМ у Бога, Оца Свемогућег, Творца неба и земље.
И у Исуса Христа, Сина Његовог Јединорођеног,
Господа нашег,
који је зачет од Светога Духа,
рођен од Девице Марије,
страдао за време Понтија Пилата,
распет, умро и био погребен,
који је сишао у Ад,
трећег дана васкрсао из мртвих,
вазнео се на небеса
и седи са десне стране Оца Свемогућега,
одакле ће доћи поново да суди живима и мртвима.

Верујем у Светога Духа,
у свету католичанску Цркву,
заједницу светих,
у опроштење греха,
васкрсење тела,
и живот вечни.
Амин.

Следи проповед

У снази Духа и у заједништву са Христом, помолимо се Оцу.
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БОЖЕ, Створитељу и очуватељу свих нас, молимо се за људе у свим
врстама потреба; обзнани нам Твоје путеве. Подај Твоје спасоносно
здравље свим народима.

Молимо Те да Твоја католичанска црква буде очувана у добром
стању, води нас и усмеравај својим Светим Духом, да би сви који
исповедају веру и називају себе хришћанима били вођени путем
истине и држали се вере у јединству Духа, савезу мира и
праведности живота.

Предајемо Твојој очинској доброти све оне који су на било који
начин погођени или у невољама, било уму, телу или имању. Утеши
их и олакшај им у њиховим потребама, дај им стрпеља у њиховим
патњама, и извуци добро из свих њихових невоља.

Сећамо се оних који су отишли пре нас у миру Христовом, и славимо
Те за све оне који су им верни, са којима се радујемо у заједништву
светих.

Све молимо ради Исуса Христа. Амин.

ПОМОЗИ нам милостиво, о Господе, у овим нашим молитвама и
молбама, и управљај путевима Твојих слугу према достизању пута
вечнога спасења; да међу свим променама и приликама овога
смртног живота, они могу увек биди одбрањени уз Твоју моћну
помоћ; кроз Исуса Христа нашег Господа. Амин.

ДОЗВОЛИ НАМ, молимо те Свемогући Боже, да речи које смо чули
овога дана, кроз твоју милост, буду тако урезана у наша срца, да у
нама донесу плодове доброга живљења; на славу и част Твога
Имена, кроз Исуса Христа нашег Господа. Амин.

УПРАВЉАЈ НАС, О Господе, у свему што чинимо, са твојом
великодушном наклоношћу, и даље нас води уз твоју сталну помоћ;
да у свему што почнемо чинити, што чинимо и што завршавамо у
Теби, можемо прославити Твоје свето име; и коначно, Твојом
милошћу, добити вечни живот; кроз Исуса Христа нашег Господа.
Амин.
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О СВЕМОГУЋИ БОЖЕ који си свезао заједно изабранике своје у
заједништво, у тајанствено тело Твога Сина, нашега Спаситеља,
Исуса Христа; удели нам милост да пратимо Твоје благословене
свете у свим врлинама и боголиког живљења, да и ми дођемо до те
неописиве радости, коју си припремио за оне који те искрено воле;
кроз Исуса Христа нашег Господа. Амин.

СВЕМОГУЋИ БОЖЕ, изворе све мудрости, који знаш наше потребе
пре него затражимо, и наше незнање у тражењу; молимо Те да
имаш саосећање према нашим слабостима; и оне ствари за које се
не усуђујемо молити због наше недостојности и слепоће, молимо
удели нам, ради Сина својега Исуса Христа нашег Господа. Амин.

БЛАГОСЛОВЕНО нека је Име Твоје, О Господе Боже, јер ти се
свидело да имаш место боравка међу синовима људским, и да
боравиш усред заједнице светих на земљи; благослови, молимо Те,
верску службу овога дана, и дозволи да у овом месту које је
посвећено Теби, Име Твоје буде обожавано, и Твоје Јеванђеље
проповедано у истини и чистоти кроз све генерације; кроз Исуса
Христа нашег Господа. Амин.

СВЕМОГУЋИ БОЖЕ, обећао си да ћеш чути молбе оних који моле у
име Сина Твојега; молимо те да милостиво послушаш нас који смо
сада упутили молитве и прошње Теби; и дозволи да оне ствари које
смо верно тражили према Твојој вољи, можемо делотворно добити,
на растерећење наших потреба, и на Твоју славу; кроз Исуса
Христа нашег Господа. Амин.

Може се молити Оче наш пре благослова

А Бог мира, које је ускрснуо из мртвих великог пастира, нашег
Господа Исуса, који је принео крв вечног савеза, нека вас опреми
свиме што је потребно да бисте радили оно што му је по вољи и нека
нас преко Исуса Христа подстакне да чинимо оно што му је угодно.
Богу нека је слава у сву вечност. Амин.


