tome imena i svemu što je sveto odnosimo.

Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda.
Ova slika nije baš s naših prostora, ali nam je jasna i potpuno shvatljiva. Poznato nam je
što je kalem i kada se ta nova mladica primi, dovoljno odraste, svakako da očekujemo i
prave plodove. Mi smo svojim krštenjem nakalemljeni na Krista. Već je vrijeme da
donosimo prave plodove svoje vjere, svoga života, svoga sudjelovanaj u sakramentima.
Netko bi mogao reći da to nije naša zadaća, a ja baš mislim da jest. Slušam kako se ljudi,
npr. jednako pripremaju i kada je pet ljudi u publici i kada ih sluša mnoštvo. Tako se i mi
trebamo ponašati ovdje kao da smo u najvećoj katedrali, jer ako ovdje ne znamo što i kako
nam je činiti, kako ćemo onda znati kada sutra budemo imali veliku crkvu ili “malu
katedralu!”
Draga braćo i sestre, potpuno podržavam sve Vaše želje i dobnra nastojanja, ali također
osjećam i mislim da se i mi moramo još više uvažavati i zajednički gledati što nam je činiti
za dobro naše zajednice, ove žive Crkve, ali i svih građana ovih prostora. Tako neka bude.
Amen.

GODINA III., br. 22. – 29. 04. 2018.

PETA USKRSNA NEDJELJA

OBAVIJESTI:
Danas je,

29. 04.

PETA VAZMENA NEDJELJA
Srebrenica: sv. misa u 11 sati: - Krunica
Zvornik: sv. misa u 15 sati.
– Krunica
+ NADA PERKOVIĆ (pl.Nebojša Perković)

Ponedjeljak:
Utorak:

(30. 04.)
( 01. 05.)

Sv. Pio V, papa
Sv. Josip Radnik, - HODOČAŠĆE U OLOVO

Srijeda:

(02. 05.)

Sv. Atanazije, biskup i crkv. naučitelj

Četvrtak:

(03. 05.)

Sv. Filip i Jakov, apostoli

Petak:

(04. 05.)

Bl. Julijan iz Bala, prezbiter

Subota:

(05. 05.)

Sv. Eutim, mučenik; sv. Maksim, biskup

U nedjelju je: (06. 04.)

ŠESTA VAZMENA NEDJELJA

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

PETA VAZMENA NEDJELJA
29. travnja 2018.
Pripovjedi im kako je Pavao na putu
vidio Gospodina.
Čitanje Djela apostolskih
U one dane: Kad je Savao došao
u Jeruzalem, gledao se pridružiti
učenicima, ali ga se svi bojahu: nisu
vjerovali da je učenik. Tada ga
Barnaba uze i povede k apostolima
te im pripovjedi kako je Savao na
putu vidio Gospodina koji mu je
govorio i kako je u Damasku smjelo
propovijedao u ime Isusovo. Od tada
se s njima slobodno kretao po
Jeruzalemu i smjelo propovijedao u
ime Gospodnje. Govorio je i
raspravljao sa Židovima grčkog jezika
pa i oni snovahu pogubiti ga.
Saznala to braća pa ga odvedoše u
Cezareju i uputiše u Tarz.
Crkva je po svoj Judeji, Galileji i
Samariji uživala mir, izgrađivala se i
napredovala u strahu Gospodnjem te
rasla utjehom Svetoga Duha. Riječ
Gospodnja.

Čitanje Prve posl. sv. Ivana apostola
Dječice, ne ljubimo riječju i jezikom, već
djelom i istinom. Po tom ćemo znati da
smo od istine. I umirit ćemo pred njim
srce svoje ako nas ono bilo u čem
osuđuje. Jer Bog je veći od našega srca
i znade sve. Ljubljeni, ako nas srce ne
osuđuje, možemo zaufano k Bogu. I što
god ištemo, primamo od njega jer
zapovijedi njegove čuvamo i činimo što
je njemu drago.
I ovo je zapovijed njegova: da
vjerujemo u ime Sina njegova Isusa
Krista i da ljubimo jedni druge kao što
nam je dao zapovijed. I tko čuva
zapovijedi njegove, u njemu ostaje, i On
u njemu. I po ovom znamo da on ostaje
u nama: po Duhu kojeg nam je dao.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Iv 15, 1-8
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Reče Isus svojim
učenicima: »Ja sam istinski trs, a Otac
moj – vinogradar. Svaku lozu na meni
koja ne donosi roda on siječe, a svaku
koja rod donosi čisti da više roda
donese. Vi ste već očišćeni po riječi koju
Otpjevni psalam: Ps 22, 26b- sam vam zborio. Ostanite u meni i ja u
vama. Kao što loza ne može donijeti
28.30-32
roda sama od sebe, ako ne ostane na
Ti si, Gospodine, hvala moja
trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni.
posred zbora velikoga!
Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u
Pred štovateljima ću tvojim izvršiti meni i ja u njemu, taj donosi mnogo
zavjete svoje.
roda. Uistinu, bez mene ne možete
Siromasi će jesti i nasititi se,
učiniti ništa. Ako tko ne ostane u meni,
hvalit će Gospodina koji ga traže:
izbace ga kao lozu i usahne. Takve
nek živi srce vaše dovijeka!
onda skupe i bace u oganj te gore. Ako
ostanete u meni i riječi moje ako ostanu
Spomenut će se i Gospodinu
u vama, što god hoćete, ištite i bit će
vratiti svi krajevi zemlje; pred njim će vam. Ovim se proslavlja Otac moj: da
nice pasti sve obitelji pogana.
donosite mnogo roda i da budete moji
učenici.«
Riječ Gospodnja.

OVO JE ZAPOVIJED NJEGOVA:
DA VJERUJEMO I LJUBIMO
Draga braćo I sestre, dragi vjernici!
Ovih dana i sam sam sudjelovao na
jednoj duhovnoj obnovi u Sarajevu.
Naslov je bio: “Isus je živ!” Voditelj
duhovne obnove fra Ivo Pavić, svima
nama je jasno predočio da je Isus uistinu
živ u svojoj Crkvi, po uskrsnuću, u
sakramentima,
po
svakodneevnim
čudesima, ali i po vjeri koju svjedočimo,
po djelima ljubavi koja činimo i po
čudesima koja se vakodnevno i dan
danas događaju diljem svijeta.
Isus je također propovijedao i činio
čudesa. To isto čini i sada i danas i ovdje
pred nama. Mi, istina, u Njegovo ime
propovijedamo, ali sve što se događa
Njegovo je djelo. Nažalost, mnogi to ne
vjeruju, pa onda nije ni čudo što se
mnoge crkve prodaju, a imamo i prilika
gdje se mogu graditi, a ne grade, jer
nema prave vjere i iskrenih vjernika.
Pripovjedi im kako je Pavao na putu
vidio Gospodina.
Djela apostolska nam pokazuju kako
je i prva Crkva imala velikih poteškoća i
pravih iskušenja. Pavao je najprije
progonio Crkvu, a onda kada se i obratio
trebalo mu je dosta vremena da ga
prihvate oni koje je do jučer progonio i
ubijao. Tako je na svom početku
obraćenja imao jako velikih poteškoća,
čak mu se i smrću prijetilo.
Sreća je da se našao Barnaba koji ga je
zaštitio I koji mu je pomogao u njegovom
obraćenju, na njegovom putu spasenja.
Kasnije je postao apostol naroda, a i
danas se slavi kao onaj koji je upravo
propovijedanjem žive riječi proširio
Crkvu diljem svijeta.
Također, i mi moramo svakodnevno
propovijedati, ne samo u svojim kućama

u svojim molitvama, nego i po trgovima,
ako nam se daje prilika i ako imamo za
to dara i volje.
Ti si, Gospodine, hvala moja posred
zbora velikoga!
Uvijek je dobro, ako znamo
otpjevati barem ovaj vers-redak psalma,
a još je bolje kada pjevamo vijeli
psalam. Naime, naši najbolji psalmi su
upravo pjesme. Trebamo ih pjevati iz
dubine duše, punim srce. Nismo svi
glazbenici, ni pjevasči, ali se svi
možemo više potruditi u pjevanju,
tekstovima i da nam susret, misno
slavlje i druge pobožnosti uistinu
postanu radosni. Sinoš sam slušao klapu
iz Zagreba, “Bošket”. Njih je samo
devet, a tako lijepo i skladno sve zvuči.
Međutim, jedan od njih kaže kako
satima i satima vježbaju i usklađuju
svoje glasove. Pokušajmo i mi tako
barem ovo malo vremena koliko smo
zajedno.
Ovo je zapovijed njegova: da
vjerujemo i ljubimo
Sv. Augustin je na jednom mjestu
rekao: “ljubi i čini što hoćeš!” Upravo je
tako, jer kada ljubimo onda ćemo dobro
paziti što činimo. Dobro ćemo se čuvati
bilo kakve klevete, ogovaranja, trača.
Pazit ćemo na svoje misli riječi I djela.
Nećemo nikome misliti zlo, željeti zlo,
vrijeđati nećemo pa ni u mislima. A
riječi će nam uvijek biti smo DA i NE,
bez ikakve kletve, psovke, a pogotovo
ćemo paziti kako i kada izgovaramo ime
Božje. Bog se spominje samo u
molitvama i sve drugo spominjanje je u
stvari vrijeđanje Božjeg imena, kada se
Bogom zaklinjemo, ili kada ga
izgovaramo jer smo tako navikli, kaže
netko od Vas. Božje je ime sveto i
moramo dobro paziti kako se prema

