Zadarska nadbiskupija

SV. KRŠEVANU
Ž. Morović
Pobjedu tvoju mi slavimo danas,
Kristov vjerni mučeniče;
Jer rujnu halju i palmu ti primi,
puk ti vjerni stog sad kliče:
Zadra grada ures ti si, Krševane dični, svet,
hvalu tebi nebo pjeva, Crkva štuje, slavi svijet.
Zaštitu sad drevnom gradu i svom vjernom puku stog,
Krševane, ti isprosi: nekʹ nas čuva dobri Bog!
Stošiju svetu u muci ti hrabriš,
oslonac si njoj tad bio vas;
Blažen u smrti s njom Krista ti slijediš;
pjesme, hvale čuj sad naš glas:
Zadra grada ures ti si…

I.večernja
svetkovine

sv. Krševana
mučenika
zaštitnika grada Zadra

Zadar, 2006. godine

BLAGOSLOV

UVODNI ZAZIV

Predsjedatelj:
Predmolitelj započne, a svi se znamenuju:

?
Svi:

Predsjedatelj:
Ostali nastave:

Svi:

Predsjedatelj:

Svi:

Ponovi se Antifona

Krševan hrabro izdrža*
Sve patnje muški podnije*
I krv je za te prolio:*
Sad vječna dobra uživa.
O ovom slavlju njegovu*
O Bože blagi, molimo*
Krv mučeničku pogledaj*
I prosti grijehe slugama.

PROŠNJE
U

ovo vrijeme kada je Kralj mučenika svoj život na
Večeri prinio i na križ položio, zahvalimo mu pjevajući:

Tebe Gospodine slavimo jer si nas do kraja ljubio,
Spasitelju naš i izvore svakog spasenja,
zato ti kličemo R.

Po mučeničkoj molitvi*
Udijeli, Bože, i nama*
Uživat društvo njihovo*
Radovati se u tebi.
Sa Ocem, Sinu Višnjemu*
I Tješitelju Svetomu*
Nekʹ bude slava, hvala, čast*
U vječne vijeke vjekova. Amen.

EVANÐEOSKI HVALOSPJEV - Veliča
Antifona

Gospodnja se proslavi desnica*
Gospodnja se uzdignu desnica!
Ne, umrijeti neću nego živjeti,*
i kazivat ću djela Gospodnja.
Kaznom teškom kaznio me Gospodin,*
ali me smrti ne preda.
Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.

Lk 1, 46-55 Kliktaj duše u Gospodinu

Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se znakom križa.

?

Što pogleda na neznatnost službenice svoje,*
od sad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.

Ponovi se 1. Antifona

KRATKO ČITANJE
Rim 8,35. 37-39

T

ko će nas rastaviti od ljubavi Kristove?
Nevolja? Tjeskoba? Progonstvo? Glad?
Golotinja? Pogibao? Mač? U svemu tome
nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi.
Uvjeren sam, doista: ni smrt, ni život, ni anđeli, ni
vlasti, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni dubina,
ni visina, ni ikoji drugi stvor neće moći nas rastaviti
od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našemu.

Ovo je dan što ga učini Gospodin:
kličimo i radujmo se njemu!
Ti si Bog moj – tebi zahvaljujem:*
Bože moj, tebe ja uzvisujem.
Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar,*
jer je vječna ljubav njegova!
Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

HOMILIJA

Ponovi se 2. Antifona

