Isus svojim učenicima najprije donosi mir i pozdravlja ih riječima: „Mir
vama!“ A onda nije sjedio s njima i pričao im lijep priče, kako je život lije,
zabavan ili da ih je strašio poteškoćama koje su pred njima. Kao što je on
to sve znao, tako su i apostoli bili svjesni da više ništa neće biti kao prije,
te da im se strašno namučiti dok zadobiju vijenac slave, Kraljevstvo
Božje i spasenje duše.
Međutim, Isus im daje vrlo određenu i konkretnu zadaću koja je sveta,
veličanstvena, lijepa ali i po život opasna: „Idite po svem svijet i
propovijedajte Evanđelje, Radosnu vijest!“ Jedina i najveća zaštita jesu
darovi Duha Svetoga, a najvažnija zadaća jest opraštanje grijeha. Zar ima
išta veće i vrijednije od toga. Nema. Možemo osvojiti cijeli svijet, ali ako
nismo u miru s Bogom i ljudima, sve nam je to uzalud. Molimo
oproštenje jedni od drugih i molimo jedni za druge kako bi i nama
samima Bog oprostio. Amen.

GODINA III., br. 25. – 20. 05. 2018.

PEDESETNICA - DUHOVI

OBAVIJESTI:
Danas je,

Ponedjeljak:

20. 05. D U H O V I - P E D E S E T N I C A – mlada nedjelja
Srebrenica: sv. misa u 11 sati. + VLADIMIR ŽIŽA - Krunica
Zvornik: sv. misa u 15 sati.
– Krunica
(21. 05.)
Bl. Djevica Marija Majka Crkve

Utorak:

( 22. 05.)

Sv. Rita, redovnica

Srijeda:

(23. 05.)

Sv. Deziderije i drugovi mučenici - kvatre

Četvrtak:

(24. 05.)

POSVETA BAZILIKE SV. FRANJE U ASIZU

Petak:

(25. 05.)

Sv. Beda Časni, crkv. Naučitelj - kvatre

Subota:

(26. 05.)

KVATRE – za posvećenje ljudskog rada

U nedjelju je: (27. 05.)
PRESVETO TROJSTVO
+ VLADIMIR-VLADO ŽIŽA (1959. + 17. 05. 2018. )
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

PEDESETNICA - DUHOVI
20. svibnja 2018.
Prvo čitanje: Dj 2, 1-11
Svi se napuniše Duha Svetoga i
počeše govoriti.
Čitanje Djela apostolskih
Kad je napokon došao dan
Pedesetnice, svi su bili zajedno na
istome mjestu. I eto iznenada šuma
s neba, kao kad se digne silan
vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili.
I pokažu im se kao neki ognjeni
razdijeljeni jezici te siđe po jedan na
svakoga od njih. Svi se napuniše
Duha Svetoga i počeše govoriti
drugim jezicima, kako im već Duh
davaše zboriti.
A u Jeruzalemu su boravili Židovi,
ljudi pobožni iz svakog naroda pod
nebom. Pa kad nasta ona huka,
strča se mnoštvo i smete jer ih je
svatko čuo govoriti svojim jezikom.
Svi su bili izvan sebe i divili se
govoreći: »Gle! Nisu li svi ovi što
govore Galilejci? Pa kako to da ih
svatko od nas čuje na svojem
materinskom jeziku? Parti, Međani,
Elamljani,
žitelji
Mezopotamije,
Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije,
Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva
libijskih oko Cirene, pridošlice
Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani
i Arapi – svi ih mi čujemo gdje našim
jezicima razglašuju veličanstvena
djela Božja.« Riječ Gospodnja.
Otpjevni
psalam:
Ps
104,
1ab.24ac.29bc-31.34
Pošalji Duha svojega, Gospodine, i
obnovi lice zemlje!
Drugo čitanje: Gal 5, 16-25
Plodovi Duha.
Čitanje Poslanice svetoga Pavla
apostola Galaćanima

Braćo: Po Duhu živite pa nećete
ugađati požudi tijela! Jer tijelo žudi
protiv Duha, a Duh protiv tijela. Doista,
to se jedno drugomu protivi da ne činite
što hoćete. Ali ako vas Duh vodi, niste
pod Zakonom.
A očita su djela tijela. To su: bludnost,
nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo,
vračanje,
neprijateljstva,
svađa,
ljubomor, srdžbe, spletkarenja, razdori,
strančarenja, zavisti, pijančevanja,
pijanke i tome slično. Unaprijed vam
kažem, kao što vam već rekoh: koji
takvo što čine, kraljevstva Božjega
neće baštiniti. Plod je pak Duha: ljubav,
radost, mir, velikodušnost, uslužnost,
dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost.
Protiv tih nema zakona. Koji su
Kristovi, razapeše tijelo sa strastima i
požudama. Ako živimo po Duhu, po
Duhu se i ravnajmo!
Riječ Gospodnja.
Evanđelje: Iv 15, 26-27; 16, 12-15
Duh istine upućivat će vas u svu istinu.
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Reče Isus svojim
učenicima: »Kada dođe Branitelj koga
ću vam poslati od Oca - Duh Istine koji
od Oca izlazi - on će svjedočiti za
mene. I vi ćete svjedočiti jer ste od
početka sa mnom.
Još vam mnogo imam kazati, ali sada
ne možete nositi. No kada dođe on Duh Istine -upućivat će vas u svu
istinu; jer neće govoriti sam od sebe,
nego će govoriti što čuje i navješćivat
će vam ono što dolazi. On će mene
proslavljati jer će od mojega uzimati i
navješćivati vama. Sve što ima Otac,
moje je. Zbog toga vam rekoh: od
mojega uzima i - navješćivat će vama."
Riječ Gospodnja.

SVI SE NAPUNIŠE DUHA SVETOGA
Draga braćo i sestre, dragi vjernici!
Lijepe se sve naše svetkovine, iako su
neke od njih i tužne: veliki petak,
mučenički dani svetaca ili kada nam se
u vrijeme proslave dogodi neko
stradanje, smrt drage osobe. A život
ipak mora ići dalje sa svim svojim
poteškoćama, sa svim svojim bolima.
Križ se mora nositi do kraja. I danas
ćemo učiniti isto, kao i kroz cijelo
vrijeme uskrsnih blagdana, potražit
ćemo riječi ohrabrenja, utjehe, sve što
nam može pokazati put u ljepšu i bolju
budućnost.
Svi se napuniše Duha Svetoga i
počeše govoriti.
Apostoli su danonoćno molili,
okupljeni u svojoj zajednici. Pitali su
se što im je činiti i na koji način da
nastave
djelo
propovijedanja
Kraljevstva Božjega. Pored mnogih
poteškoća, strah od progonitelja,
nedovoljno znanje, neupućenost u
sve potrebe i mogućnosti imali su i
slabo poznavanje jezika i kultura
prema kojima je trebalo krenuti.
Međutim, kada se začuo šum s neba
dogodilo se veliko iznenađenje.
Pojavili su se kao neki plameni jezici
i svi su progovorili raznim jezicima,
pa su ih mogli razumjeti okupljeni
ljudi. I ne samo to. Od tada Crkvu
razumiju svi narodi i svi krajevi i svi
ljudi dobre volje. Istina, ima uvijek
onih koji ustaju protiv Crkve, koji je
progone, uništavaju i žele protjerati
iz svoje sredine. Ali djelo Božje i
dalje živi, Crkva postoji i Kraljevstvo
Božje se naviješta siromasima,
svima koji žele slušati i živjeti po volji
Božjoj.

Pošalji Duha svojega, Gospodine, i
obnovi lice zemlje!
Naša zemlja, kao i naša domovina,
uvijek su potrebni obnove, novih
snaga, novog zraka.
Zato su potrebne promjene, nove
ideje i novi djelatnici. Nekada su
promjene i bolne, nisu po našoj
volji, previše su naporne i bolne.
Sve je to potrebno kao i obrezivanje
loze za nove plodove i kopanje
zemlje da bi donijela nove plodove.
Izaći iz svog svojeg okruženja i
potražiti nove načine i molitve i
djelovanja i žrtve i opraštanja,
bolan je rast ali ima svoj smisao i
treba mu se prepustiti.
U jednom Duhu svi smo u jedno
tijelo kršteni.
Ponekad nam se dogodi da
pomislimo na druge, lakše i
jednostavnije putove i načine
života. To je u ljudskoj prirodi i ima
svoje opravdanje. I apostoli su
mislili da od svega onoga što im je
Isus govorio, nema ništa. No, vrlo
brzo su se uvjerili koliko je snažna
poruka Kraljevstva Božjega i da je
Isus uistinu Sin Božji. Ni danas to
mnogi ne razumiju i ne prihvaćaju,
pa možda i mi sami.
A onoga trenutka kada
razumijemo i shvatimo, naš će se
život potpuno promijeniti. I sam
Pavao kaže: „Ja znam da je Isus
živ i da nam nema spasenja u
ničemu drugome, osim u njegovom
imenu!“
I naša jedina nada i spasenje jest u
Isusu Kristu Gospodinu našemu.

