Ljubi Gospodina, Boga svojega, i svoga bližnjega kao sebe samoga.
I mi se često poput Isusovih neprijatelja znamo postaviti kao suci, tražitelji istine, kao
oni koji imaju i svoja posebna pitanja. A onda shvaćamo kako je pred Bogom sve jasno i
kako nam Riječ Božja donosi odgovor na sva naša pitanja pa i rješenje svih naših dilema.
Ovih dana, u Sarajevu kao i po mnogim drugim mjestima provodi se molitva pod
nazivom „Duh Asiza“. Jednog dana i mi ćemo se pozvati zajedno s drugim vjerskim
predstavnicima da zajedno molimo. No, prije toga moramo ostvariti barem minimum
svojih prava. Duh Asiza je zajedničko obraćanje svih vjernika na nekom području i
opomena kako smo svi djeca jednog Oca nebeskoga, te da nitko nema pravo bilo koga
prezirati, omalovažavati ili ne daj Bože isključivati iz svakodnevnog života.

GODINA III., br. 51. – 29. 10. 2017.
30. NEDJELJA KROZ GODINU

Ovih dana pozivali su i s radija da se kaže o povećanju nacionalizma ili bolje rečeno
ispadima pojedinaca. Moj je stav da nam svima nedostaje više uvažavanja i ljubavi prema
bližnjima, pa i prema neprijateljima. Jer ako samo ljubimo one koji nas ljube, što osobito
činimo? Kada usvojimo zapovijed ljubavi prema Bogu i bratu čovjeku, onda će nestati i
svaki nacionalizam i prestat će svi ratovi. Zato moramo ustrajno moliti za mir, opraštanje, i
obraćenje svakoga čovjeka koje započinje obraćenjem vlastitoga srca. Amen.

OBAVIJESTI:
Danas, 29. 10. 2017.:

30. NEDJELJA KROZ GODINU
Sv. misa u 11 sati. Krunica

Ponedjeljak: (30. 10.)

Sv. Marcijan i Serapion, biskupi

Utorak:

(31. 10.)

Bl. Kristofor, prezbiter

Srijeda:

(01. 11.)

SVI SVETI, svetkovina

Četvrtak:

(02. 11.)

DUŠNI DAN – SPOMEN SVIH VJERNIH MRTVIH

Petak:

(03. 11.)

Spomen svih pokojnika franjevačkog reda

Subota:

(04. 11.)

Sv. Karlo Boromejski, biskup

U nedjelju je: (05. 11. )

31. NEDJELJA KROZ GODINU

P. s.

Pred nama je duhovna i materijalna obnova
Zvornika, Bratunca i Srebrenice. Zamolimo Gospodina da nam
pomogne po zagovoru svete Marije, zaštitnice ovog dijela župe!
Isuse, blaga i ponizna srca, učini naša srca po srcu svome!
ZVORNIK - SREBRENICA

30. NEDJELJA KROZ GODINU
29. listopada 2017.
Prvo čitanje: Izl 22, 20-26
Ako ucvilite udovicu i siroče, moj će se
gnjev raspaliti protiv vas.
Čitanje Knjige Izlaska
Ovo govori Gospodin: »Ne tlači
pridošlicu niti mu nanosi nepravde, jer
ste i sami bili pridošlice u zemlji
egipatskoj. Ne cvilite udovice i
siročeta! Ako ih ucviliš i oni zavape k
meni, sigurno ću njihove vapaje
uslišati. Moj će se gnjev raspaliti i
mačem ću vas pogubiti. Tako će vam
žene ostati udovice, a djeca siročad.
Ako uzajmiš novca kome od moga
naroda, siromahu koji je kod tebe, ne
postupaj prema njemu kao lihvar! Ne
nameći mu kamata! Uzmeš li svome
susjedu ogrtač u zalog, moraš mu ga
vratiti prije zalaza sunca. Ta to mu je
jedini pokrivač kojim omata svoje tijelo
i u kojem može leći. Ako k meni
zavapi, uslišat ću ga jer sam ja
milostiv!« Riječ Gospodnja.
Otpjevni psalam: Ps 18, 2-4.47.51ab
Ljubim te, Gospodine, kreposti moja!
Ljubim te, Gospodine, kreposti
moja! Gospodine, hridino moja, utvrdo
moja, spase moj. Bože moj, pećino
moja kojoj se utječem, štite moj, snago
spasenja
moga,
tvrđavo
moja!
Zazvat
ću
Gospodina,
hvale
predostojna, i od dušmana bit ću
izbavljen.
Živio Gospodin! Blagoslovljena
hridina moja! Neka se uzvisi Bog,
spasenje moje! Umnožio si pobjede
kralju svojemu, pomazaniku svome
milost iskazao.

Drugo čitanje: 1Sol 1, 5c-10
Od idola se obratiste da biste služili Bogu
i iščekivali Sina njegova.
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla
apostola Solunjanima
Braćo: Znate kakvi smo poradi vas
među vama bili. I vi postadoste
nasljedovatelji naši i Gospodinovi: sve u
nevolji mnogoj prigrliste Riječ s radošću
Duha Svetoga tako da postadoste uzorom
svim vjernicima u Makedoniji i Ahaji. Od
vas je doista ne samo riječ Gospodnja
odjeknula po Makedoniji i Ahaji nego se i
vaša vjera u Boga posvuda tako proširila
te nije potrebno da o tome govorimo.
Oni sami o nama pripovijedaju: kako
dođosmo k vama, kako se od idola
obratiste k Bogu da biste služili Bogu
živomu i istinskomu i iščekivali s nebesa
Sina njegova koga uskrisi od mrtvih,
Isusa koji nas izbavlja od gnjeva što
dolazi.
Riječ Gospodnja.
Evanđelje: Mt 22, 34-40
Ljubi Gospodina, Boga svojega, i svoga
bližnjega kao sebe samoga.
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Kad su farizeji čuli
kako Isus ušutka saduceje, okupiše se, a
jedan od njih, zakonoznanac, da ga
iskuša, upita: »Učitelju, koja je zapovijed
najveća u Zakonu?«
A on mu reče: »Ljubi Gospodina Boga
svojega svim srcem svojim, i svom
dušom svojom, i svim umom svojim. To
je najveća i prva zapovijed.
Druga, ovoj slična: Ljubi svoga
bližnjega kao sebe samoga. O tim dvjema
zapovijedima visi sav Zakon i Proroci.«
Riječ Gospodnja.

LJUBI GOSPODINA BOGA
Draga braćo i sestre, dragi vjernici!
Doći na sv. Misu je vrlo jednostavna i
obična stvar, iako znamo da ni to svi ne
mogu; nekome je daleko, drugi nemaju
naviku, treći su zaboravili da je nedjelja Dan
Gospodnji, a najviše je onih koji su izgubili
osjećaj za Boga, zaboravili su na Njegovu
ljubav pa se sami pate i misle kako se tu
ništa ne može promijeniti. Danas je Dan
Gospodnji i trebamo se na prvome mjestu u
ovome danu zahvaljivati Bogu za život,
zdravlje, obitelj, prijatelje, rodbinu i cijeli
svijet. Danas ne trebamo raditi nikakve teške
poslove, a nekada je bio običaj da se ni ručak
ne sprema, nego se sve pripremi dan prije.
Oni koji su u mogućnosti ići na svetu misu,
svakako trebaju pobožno sudjelovati i u
prijašnja vremena, morali su točno upamtiti
po kome je bilo čitanje, pa barem nešto iz
same propovijedi. Bilo je vremena kada su
pastiri čitali propovijedi, pa su čak znali i
napamet. Ako bi propovjednik nešto
preskočio, oni bi ga upozorili na preskočeni
redak ili primjer koji je stajao u knjizi. Danas
je dovoljno da se saberemo i doživimo ovu
svetu misu kao susret sa živim, uskrslim i
proslavljenim Gospodinom.
Ako ucvilite udovicu i siroče, moj će se gnjev
raspaliti protiv vas
Mnogi od nas su prošli strahote rata i još
uvijek osjećamo posljedice. Moramo priznati
kako je, nažalost, malo onih koji se iskreno
trude da se posljedice rata što prije i što
bolje ublaže, a rane da zacijele. Još uvijek je
mnogo onih koji kopaju po ratnim ranama i
nikako da se uzdignemo iznad ljudskog
uzvraćanja „zlo za zlo i zub za zub“. A
današnje čitanje knjige Izlaska pokazuje kako
je toga bilo kroz cijelu povijest i zaključuje
riječima: „Ako ucvilite udovicu i siroče, moj
će se gnjev raspaliti protiv vas“. Sve što
osjećamo kao vlastiti nemir, narušeno
zdravlje nezadovoljstvo i nesigurnost,
upravo je posljedica našega neopraštanja,

zavisti, zlobe i naše nespremnosti da se
zauzmemo jedni za druge, da jedni drugima
pomognemo. Već danas prestanimo s lošim
navikama, zlobom koja nas stalno odvlači od
puta Božjega.
Ljubim te, Gospodine, kreposti moja!
Ja ću i danas ponovno naglasiti velike
ljude, naše suvremenike koji su nas zadužili i
životom i vlasititm primjerom kako je ipak
moguće propovijedati Radosnu vijest i
Kraljevstvo Božje i današnjem svijetu. To su
naši suvremenici sveti Ivana Pavao II, papa i
sveta Majka Terezija iz Kalkute. Netko će reći
kako je nemoguće nasljedovati njihov
primjer jer nismo ni pape, ni misionari.
Međutim, primjer koji su nam dali može
postati dio svakoga od nas, može postati i
pravilo našega ponašanja. Oni su postali sveti
jer su nasljedovali Krista u svojem običnom
životu, na svome radnom mjestu u svojoj
svakodnevici. I mi to možemo i ponovimo s
psalmom: „Ljubim te, Gospodine, kreposti
moja!“
Od idola se obratiste da biste služili Bogu i
iščekivali Sina njegova.
Ova poslanica sv. Pavla apostola
Solunjanima, uvijek me iznova zadivi i
prilično iznenadi. Danas je napisana i
pročitana
nama
Srebrenčanima
i
Zvorničanima, nama koji se okupljamo ovdje
u Srebrenici ili Zvorniku, koji smo na ovim
prostorima Srednjeg Podrinja.
I sam sam pokušao pisati pisma iz
Srebrenice, ljudima i gradovima koji su čuli
za nas ili nas uopće ne poznaju. Nisu to
nikakve zamolbe ili jadikovanja, nego samo
opisivanje onoga što se ovdje događa i što se
čini za dobro naroda i vjernika. Vjerujem da
sam barem nekoga obradovao svojim
pismom, pa preporučujem da i sami nešto
slično napišemo jedni drugima. Napišimo
kako nam je bilo na sv. Misi, hodočašću, kako
smo doživjeli svoju molitvu. Puno toga postat
će nam odjdnom novo i drugačije. Shvatit
ćemo kako ljudi vole slušati i lijepe stvari a ne
samo o katastrofama.

