SLUŽBA RIJEČI
7.
Zatim čitač ide k ambonu i čita prvo čitanje, koje svi sjedeći slušaju. U znak da
je čitanje završeno čitač doda:

Riječ Gospodnja
Svi uskliknu:

Bogu hvala.
8.

Psalmist ili pjevač izvodi psalam, a narod pripjev.

9.
Nakon toga, ako treba uzeti drugo čitanje, čitač ga čita na ambonu kao gore.
U znak da je čitanje završeno čitač doda:

Riječ Gospodnja
Svi uskliknu:

Bogu hvala.
10.

Slijedi Aleluja, ili druga pjesma.

11.
Svećenik stavi tamjana u kadionicu. Nato đakon koji ima navijestiti Evanđelje,
naklonjen pred svećenikom, tišim glasom traži blagoslov:

Gospodine, molim blagoslov.
Svećenik tišim glasom kaže:

Gospodin ti bio u srcu i na usnama:
da dostojno navijestiš
njegovu Blagu vijest:
u ime Oca i Sina ? i Duha Svetoga.
Đakon odgovori:

Amen.
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Ako nema đakona, svećenik naklonjen pred oltarom tiho govori:

Svemogući Bože, očisti mi srce i usne
da mogu dostojno navijestiti tvoju svetu Blagu vijest.
12.
Zatim đakon ili svećenik ide k ambonu, a prate ga, ako je zgodno, poslužnici s
kadionicom i svijećama, te kaže:

G

ospodin s vama.

Narod odgovori:

I s duhom tvojim.
Đakon:

?

Čitanje svetog evanđelja po I.

Pri tom znamenuje knjigu i sebe na čelu, ustima i prsima.
Narod usklikne:

Slava tebi, Gospodine.
Zatim, ako se kadi, đakon ili svećenik okadi knjigu i navijesti Evanđelje.
13.

Kada svrši Evanđelje, đakon ili svećenik kaže:

Riječ Gospodnja.
Svi uskliknu:

Slava tebi, Kriste.
Đakon poljubi knjigu i tiho reče:

Evanđeoskom riječi uništili se naši grijesi.
14.
Slijedi homilija koja se ima držati u sve nedjelje i zapovjedane blagdane, a
preporuča se i u druge dane.

15.
Nakon homilije, kad je određeno, ispovijeda se vjera. Svećenik pozove
zajednicu ovim ili sličnim riječima:

B

raćo i sestre, ispovjedimo svoju vjeru,
kako su nam je predali sveti Oci:
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V

jerujem u jednoga Boga.
Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje,
svega vidljivoga i nevidljivoga.
I u jednoga Gospodina Isusa Krista,
jedinorođenoga Sina Božjega.
Rođenog od Oca prije svih vjekova.
Boga od Boga, svjetlo od svjetla,
pravoga Boga od pravoga Boga.
Rođena , ne stvorena, istobitna s Ocem,
po kome je sve stvoreno.
Koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja
sišao s nebesa.
Na ove riječi do postao čovjekom svi se naklone.

I utjelovio se po Duhu Svetomu od Marije Djevice:
i postao čovjekom.
Raspet također za nas:
Pod Poncijem Pilatom mučen i pokopan.
I uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu.
I uzašao na nebo: sjedi s desna Ocu.
I opet će doći u slavi suditi žive i mrtve,
i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.
I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca;
koji izlazi od Oca i Sina .
Koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi;
koji je govorio po prorocima.
I u jednu svetu katoličku i apostolsku Crkvu.
Ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha.
I isčekujem uskrsnuće mrtvih.
I život budućega vijeka. Amen.
16.
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Slijedi sveopća ili vjernička molitva.

