pomažu, a treće uopće ne zanimamo. Svi su nam opet dobro došli i opet će za nas
i sve ljude biti “mir i dobro”.
Ja se ne bih nikada predavao i tvrdio kako nešto ne treba ili kako neke stvari ne
možemo, a nismo još ni pokušali. Moje iskustvo govori, da sve što se uz Božju
pomoć i dobre ljude započne, bude mnogo ljepše i veće nego što mi to sebi
možemo i zamisliti.
Djevojko! Zapovijedam ti, ustani!
Ožalošćeni Jair, rastužen smrću koja se nadvila nad njegovim djetetom, usrdno
moli za pomoć. Isus ga uslišava i spremno hita da mu pomogne. A narod je tako
tako drzak da se sa svih strana guraju i čak mu se podsmjehuju. Isus je odlučan i
ne odustaje od svoje namisli. Uvjeren je da će mu Otac pomoći i dijete ustaje,
oživljuje.
Iz ovog događaja možemo i mi vidjeti kako se trebamo ponašati. Sve ono što
mislimo da je nemoguće uz Božju pomoć postaje moguće, pa čak i smrt možemo
nadvladati, smrt svojih prijatelja, braće i sestara, svoju vlastitu smrt. Najprije se
moramo osloboditi okova grijeha i svega što nije dobro, a onda bilo kakve vrste
straha, nepoštivanja, ugnjetavanja I one vječne smrti. Što nam je svima najvažnije
i najpotrebnije.
I ja vama zapovijedam, da ustanete i slobodno živimo i kao građani ove zemlje i
kao vjernici i članovi žive Crkve, te kao kao slobodna djeca Božja. Amen.

GODINA III., br. 32. – 01. 07. 2018.

13. NEDJELJA KROZ GODINU

OBAVIJESTI:
Danas je,

01. 07. 13. NEDJELJA KROZ GODINU
Srebrenica: sv.misa u 11 sati - na nakanu - Krunica
Zvornik: sv. misa u 15 sati - pro populo
– Krunica
Ponedjeljak:
(02. 07.)
Sv. Liberat (Slobodan) i dr., mučenici
Utorak:
(03. 07.)
Sv. Toma, apostol
Srijeda:
(04. 07.)
Sv. Elizabeta Portugalska
Četvrtak: (05. 07.) Sv. Ćiril, monah i sv. Metod, biskup; zašti Evrope
Petak:
(06. 07.)
Sv. Marija Goretti, djevica i mučenica
Subota:
(07. 07.)
Sv. Vilibald, sv. Odon
Zvornik: sv. misa u 15 sati - pro populo – Krunica
Srebrenica: sv.misa u 18 sati

SKUPŠTINA UG „KLISA“ u 19 sati, večera
U nedjelju je: (08. 07.)
14. NEDJELJA KROZ GODINU
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

13. NEDJELJA KROZ GODINU
1. srpnja 2018.
Prvo čitanje: Mudr 1, 13-15; 2, 23-24
Đavolovom je zavišću došla smrt u
svijet.
Čitanje Knjige Mudrosti
Bog nije stvorio smrt
niti se raduje propasti živih.
Već je sve stvorio da opstane,
i spasonosni su stvorovi svijeta,
i u njima nema smrtonosna otrova.
I podzemlje ne vlada zemljom,
jer pravednost je besmrtna.
Jer je Bog stvorio čovjeka za
neraspadljivost i učinio ga na sliku
svoje besmrtnosti.
A đavlovom je zavišću ušla smrt u svijet
i nju će iskusiti oni koji njemu
pripadaju.
Riječ Gospodnja.
Otpjevni psalam: Ps 30, 2-6;
11.12a.13b
Veličam te, Gospodine, jer si me
izbavio.
Veličam te, Gospodine, jer si me
izbavio i nisi dao da se raduju nada
mnom dušmani. Gospodine, izveo si mi
dušu iz Podzemlja, na rubu groba ti si
me oživio.
Drugo čitanje:2Kor 8, 7.9.13-15Vaš
suvišak neka nadoknadi oskudicu
braće. Čitanje Druge poslanice
svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo: Kao što se u svemu odlikujete –
u vjeri, i riječi, i spoznanju, i svakoj
gorljivosti, i u ljubavi svojoj prema
nama – odlikujte se i u ovoj
darežljivosti. Ta poznate darežljivost
Gospodina našega Isusa Krista! Premda
bogat, radi vas posta siromašan, da se vi

njegovim siromaštvom obogatite. Ne
dakako: drugima olakšica, vama oskudica,
nego – jednakost! U sadašnjem trenutku
vaš suvišak za njihovu oskudicu da jednom
njihov suvišak bude za vašu oskudicu – te
bude jednakost, kao što je pisano: Nije
ništa preteklo onome koji bijaše nakupio
mnogo, a niti je nedostajalo onome koji
bijaše nakupio manje. Riječ Gospodnja.
Evanđelje:Mk 5, 21-43
Djevojko! Zapovijedam ti, ustani!
Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Kad se Isus lađom ponovno
prebacio prijeko, zgrnu se k njemu silan
svijet. Stajao je uz more. I dođe, gle, jedan
od nadstojnika sinagoge, imenom Jair.
Ugledavši ga, padne mu pred noge pa ga
usrdno moljaše: »Kćerkica mi je na umoru!
Dođi, stavi ruke na nju da ozdravi i ostane
u životu!« I pođe s njima. A za njim je išao
silan svijet i pritiskao ga.
Dok je Isus još govorio, eto nadstojnikovih
s porukom: »Kći ti je umrla. Čemu dalje
mučiti učitelja?« Isus je čuo taj razgovor,
pa će nadstojniku: »Ne boj se! Samo
vjeruj!« I ne dopusti da ga itko drugi prati
osim Petra i Jakova i Ivana, brata
Jakovljeva. I dođu u kuću nadstojnikovu.
Ugleda buku i one koji plakahu i naricahu
u sav glas. Uđe i kaže im: »Što bučite i
plačete? Dijete nije umrlo, nego spava.« A
oni mu se podsmjehivahu.
No on ih sve izbaci, uzme sa sobom
djetetova oca i majku i svoje pratioce pa
uđe onamo gdje bijaše dijete. Primi dijete
za ruku govoreći: »Talita, kum!«, što znači:
»Djevojko! Zapovijedam ti, ustani!« I
djevojka odmah usta i poče hodati. Bijaše
joj dvanaest godina. I u tren ostadoše
zapanjeni, u čudu veliku. On im dobro
poprijeti neka toga nitko ne dozna; i reče
da djevojci dadnu jesti.
Riječ Gospodnja.

VELIČAM TE GOSPODINE
JER SI ME IZBAVIO
Draga braćo i sestre, dragi vjernici!
Najljepše što nam se danas može
dogoditi, jest da smo došli ma misno
slaljve i zajedno molimo, pjevamo i
zahvaljujemo Bogu. Druga još važnija
stvar jest naš život i što sve lijepo u
njemu možemo učiniti na vlastito dobro
i dobro svih za koje nas je Božja
providnost zadužila. Isus je cijeli svoj
život, a to čini i danas preko nas,
propitivao volju Očevu i usklađivao
svoje korake s voljom Božjom. Najmanje
ćemo gubiti vremena i propuštati dobre
i vrijedne stvari u životu, ako budemo
istraživali volju Božju.
Danas ćemo to isto učniti uz čitanja
koja smo upravo čuli, pa pogledajmo
kako to izgleda!
Đavolovom je zavišću došla smrt u
svijet.
Nadamo se da je vrijeme smrti i rata
daleko iza nas. Također smo svjesni
kako se to uvijek može ponoviti. Neki
vole i žele pokazivati kako rat još uvijek
traje. Mislim, da svi pomalo imaju
pravo. A ja Vam predlažem da svjesno i
savsjesno pogledamo svijet i vrijeme u
kojem živimo i shvatimo što možemo
učiniti da nam svima bude bolje.
Zavišću
i
mržnjom
čovjekovog
neprijatlja ili “đavlovom zavišću”, kako
kaže i današnje čitanje došla je smrt i
grijeh u ovaj svijet. Tako su porušene
mnoge kuće, ubijeni mnogi ljudi,
srušene mnoge crkve.
Nećemo plakat i kukat, jer smo to već
učinili. Sada ćemo vidjeti što sve
možemo dobro učiniti da nam svima

bude bolje. Najprije možemo oprostiti.
To uvijek iznova činimo, kao što smo
se pokajali i oprostili i danas na
početku sv. Mise. Sada zaključujemo
da sve ovo oko nas i u nama moramo
učiniti drugačijim, ljepšim i boljim.
Nismo sigurni kako, možemo li to i
znamo li? Potražit ćemo odgovor u
Riječi Božjoj.
Veličam te, Gospodine, jer si me
izbavio.
Bog nas je izbavio iz smrti. Rat smo
preživjeli i On sigurno zna zašto je to
tako. Nemamo ni neku veliku i tešku
bolest, a sve drugo što možemo učiniti
On sam želi s nama surađivati. Danas u
hvalospjevima i pjesmama veličamo
njegovu ljubav i želimo iskreno s njime
surađivati. Kako je to divno i
jedinstveno iskustvo, neizmjerno velika
prilika da se ostvare naše želje i naši
snovi.
Ja stvarno primjećujem, a nadam se i vi
sami, kako naša zajednica sve više i
više napreduje i kako smo već postali
prepoznatljivi i što je najvažnije i sami
smo svakim danom svjesniji da
gradimo živu Crkvu, a da će i
građevina crkva izniknuti na slavu
Bogu i kao naša potreba ali i kao
symbol naše ljubavi prema Bogu, vjeri
i životu.
Vaš suvišak neka nadoknadi
oskudicu braće.
Ovo čitanje je jako znakovito. I mi
znamo oskudijevati, ali i da smijemo
potražiti i pomoć, te da još uvijek
postoji mnogo dobrih ljudi koji su nam
željni i spremni pomoći. U toj nadi
obratili smo se svima za pomoć u
proslavi patrona, obraćamo se za
pomoć u životu župe i izgradnji župne
crkve. Jedni nas razumiju, drugi rado

