Pastir dobri život svoj polaže za ovce.
Ja, na sreću, poznajem veliki broj svećenika, fratara, ne toliko puno biskupa, ali sam se
imao prilike susresti s nekoliko papa. Vjerojatno i sami možete ispričati sličnu priču.
Svatko je od njih na nas ostavio poseban dojam. To je dobro, a pogotovo ako je to nešto
lijepo i pozitivno. Uvijek ćemo pamtiti susret s tim ljudima i danas se trebamo moliti za
njih, zahvaljivati Bogu za dar njihovog života i sve dobro koje su za nas učinili.
Najbolje je kada ih se sjećamo po sakramentima koje su nam dijelili ili za koje su nas
pripremali.
Najveći pastir svih nas jest upravo Isus Krist. Mi smo se na poseban način danas
odlučili sjesti do njegovih nogu i poslušati što nam on to govori, na što nas poziva i
kakva je to njegova zadaća. Svi koji se barem malo približe svome učitelju postaju
slični njemu I ostavljaju veliki trag u ovome svijetu. Tako su učinili sv. Franjo, sv.
Anto, Majka Tereza, papa Ivan Pavao II, i mnoge druge svete poznate i nepoznate
osobe.

GODINA III., br. 21. – 22. 04. 2018.

ČETVRTA USKRSNA NEDJELJA

Poslušajmo I mi glas svoga Pastira I zamolimo ga: “Isuse blaga I ponizna srca, učini
naša srca po srcu svome!”

OBAVIJESTI:
Danas je,

22. 04.

ČETVRTA VAZMENA NEDJELJA - mlada
Srebrenica: sv. misa u 11 sati: - Krunica
Zvornik: sv. misa u 15 sati.
- Krunica

Ponedjeljak:
Utorak:

(23. 04.)
( 24. 04.)

Sv. Juraj, mučenik
Sv. Fidel Sigmaringenski

Srijeda:

(25. 04.)

SV. MARKO EVANĐELIST

Četvrtak:

(26. 04.)

Sv. Jakov Zadranin, redovnik

Petak:

(27. 04.)

Bl. Ozana Kotorska, djevica

Subota:

(28. 04.)

Sv. Petar Chanel;

U nedjelju je: (29. 04.)

PETA VAZMENA NEDJELJA
Srebrenica: sv. misa u 11 sati: - Krunica
Zvornik: sv. misa u 15 sati.
- Krunica

P. s. Pred nama je duhovna i materijalna obnova Zvornika,
Bratunca i Srebrenice. Zamolimo Gospodina da nam pomogne po
zagovoru Blažene Djevice Marije!

Isuse, blaga i ponizna srca, učini naša srca po srcu svome!

ZVORNIK - SREBRENICA

ČETVRTA VAZMENA NEDJELJA
22. travnja 2018.
Prvo čitanje: Dj 4, 8-12
Nema ni u kome drugom spasenja.
Čitanje Djela apostolskih
U one dane: Reče Petar pun Duha
Svetoga:
»Glavari
narodni
i
starješine!
Zar
mi
danas
odgovaramo zbog dobra djela
učinjena bolesnu čovjeku? Po kome
je ovaj spašen? Neka bude znano
svima vama i svemu narodu
Izraelovu: po imenu Isusa Krista
Nazarećanina, kojega ste vi raspeli,
a kojega Bog uskrisi od mrtvih! Po
njemu ovaj stoji pred vama zdrav!
On je onaj kamen koji vi graditelji
odbaciste, ali koji postade kamen
zaglavni. I nema ni u kome drugom
spasenja. Nema uistinu pod nebom
drugoga imena dana ljudima po
kojemu se možemo spasiti.«
Riječ Gospodnja.
Otpjevni psalam: Ps 118, 1.8-9.2123.26.28-29
Zahvaljujte Gospodinu jer je
dobar,
jer je vječna ljubav njegova!
Bolje se Gospodinu uteći
nego se uzdat u čovjeka.
Bolje se Gospodinu uteći
nego se uzdat u mogućnike.
Zahvalit ću ti što si me uslišio
i moj postao spasitelj.
Kamen koji odbaciše graditelji
postade kamen zaglavni.
Gospodnje je to djelo:
kakvo čudo u očima našim!
Blagoslovljen koji dolazi u imenu
Gospodnjem!
Blagoslivljamo vas iz doma
Gospodnjega!

Ti si Bog moj – tebi zahvaljujem:
Bože moj, tebe ja uzvisujem.
Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!
Drugo čitanje: 1Iv 3, 1-2
Vidjet ćemo Boga kao što jest.
Čitanje Prve poslanice svetoga
Ivana apostola
Ljubljeni: Gledajte koliku nam je
ljubav darovao Otac: djeca se Božja
zovemo, i jesmo. A svijet nas ne
poznaje zato što ne poznaje njega.
Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se
ne očitova što ćemo biti. Znamo: kad
se očituje, bit ćemo njemu slični, jer
vidjet ćemo ga kao što jest.
Riječ Gospodnja.
Evanđelje: Iv 10, 11-18
Pastir dobri život svoj polaže za ovce.
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Reče Isus: »Ja sam
pastir dobri. Pastir dobri život svoj
polaže za ovce. Najamnik – koji nije
pastir i nije vlasnik ovaca – kad vidi
vuka gdje dolazi, ostavlja ovce i bježi, a
vuk ih grabi i razgoni: najamnik je i nije
mu do ovaca. Ja sam pastir dobri i
poznajem svoje i mene poznaju moje,
kao što mene poznaje Otac i ja
poznajem Oca i život svoj polažem za
ovce. Imam i drugih ovaca, koje nisu iz
ovog ovčinjaka. I njih treba da
dovedem i glas će moj čuti i bit će
jedno stado, jedan pastir. Zbog toga
me i ljubi Otac što polažem život svoj
da ga opet uzmem. Nitko mi ga ne
oduzima, nego ja ga sam od sebe
polažem. Vlast imam položiti ga, vlast
imam opet uzeti ga. Tu zapovijed
primih od Oca svoga.«
Riječ Gospodnja.

PASTIR DOBRI
ŽIVOT SVOJ POLAŽE ZA OVCE
Draga braćo i sestre, dragi vjernici!
Danas je nedjelja Dobrog pastira,
molitve za duhovna zvanja.
A to znači da se danas trebamo prisjetiti
svih onih koji sun am pomogli u našoj
vjeri, našem kršćanskom-katoličkom
odrastanju.
Možda se možemo prisjetiti tko nas
krstio, tko nas je naučio prve molitve,
tko nas je najprije doveo u crkvu i kako
je to sve bilo u ono vrijeme.
Uvjeren sam da ćemo svi kazati kako je
to bilo dobro. Također znam da sve
može biti i ljepše i bolje, kao i ova naša
molitva, pjesma naša crkva i kao
građevina, ali i mi sami kao dio sveopće
Crkve i kao živa Crkva na ovim
prostorima.
Zadaća nije nimalo laka, ali se nadam
da ćemo je uspješno izbvršiti.
Nema ni u kome drugom spasenja.
Ovo kada se čuje ili izgovori,
zvuči skoro nevjerojatno. Međutim, Isus
Krist je jedini podnio muku i smrt, umro
za spasenje cijeloga svcijeta i svakog
čovjeka pojedinačno, da nas spasi od
grijeha i od vječne smrti.
Zato nam je prva i najvažnija dužnost
živjeti jedni s drugima u miru, praštanju,
ljubavi. A naš život mora biti ispunjen
molitvom I dobrim djelima, bilo to
zgodno ili nezugodno i to svuda I na
svakome mjestu.
Ja sam se već uvjerio, da je sve drugo
što radimo suvišno i nepotrebno i da
najbolje možemo pomoći i sebi i
drugima upravo po vim duhovnim i
tjelesnim djelima milosrđa.
Kamen koji odbaciše graditelji postade
kamen zaglavni.

Gospodnje je to djelo: kakvo
čudo u očima našim! Tako nastavlja
Psalmista. Mi se nadovezujemo na
njegovo promišljanja, pa kažemo: Ovaj
grad, pa ni ova zemlja neće imati svoga
mira i svoje budućnosti ako se ne bude
više i snažnije obraćala Isusu Kristu. A
to znači da ćemo najprije mi sami
kulturno, vjerski, kao ljudi propasti bez
Isusa Krista. “Isus krist je zaštitnik ne
samo grada Zvornika”, nego i svakoga
od nas pojedinačno.
Jednostavno ćemo nestati ako svoje
svetinje ne budemo više cijenili, ako se
ne budemo više trudili oko duhovnih i
materijalnih dobara. Nije lako, a još teže
je ako nismo ni pokušali bilo što učiniti
na ovom području. No, danas već
molimo, pjevamo, tražimo Božju pomoć
i budimo uvjereni da nas je već uslišao i
na razne načine hita da nas spasi, da nam
pomogne.
Vidjet ćemo Boga kao što jest.
Ja se uvijek obradujem kada
trebam doći ovamo na sv. Misu. Nije
tako uvijek bilo. Nekada se čovjek malo
uplaši
vremena,
a
ponekad
i
nepredviđenih situacija.
Danas, htjeli priznati ili ne svi se
radujemo kada dolazi nedjelja, misno
slavlje, a znam da ste kao i ja sam tužni
ako nema svete mise.
Znači, da smo već istinski željni njegove
blizine, Njegove nazočnosti i svima nam
je stalo “gledati Gospodina kao što jest!”
On za nas umire na križu, ali nam daje i
svoje uskrsnuće, pobjedu nad grijehom i
smrću.
Uz nedjelju duhovnih zvanja pripremaju
se i razni igrokazi, pa nekada i male
scene: znam kada su ministranti oblačili
fratarska odijela ili djevojčice odjeću
časnih sestara. Da malo vide kako im to
stoji. Neki su to doslovno i prihvatili.

