Što imaš, prodaj i idi za mnom!
Danas smo i mi, braćo i sestre, slušatelji Isusovi i pitamo ga: „Što nam je činiti
da baštinimo život vječni? I nama će reći: „Idi, prodaj sve što imaš i idi za mnom!
Ne moramo postati siromasi, ali ne smijemo ništa više cijeniti od riječi Božje i
ništa nam ne smije biti ispred Boga, ni stranka, ni partija, ni bilo koji čovjek, niti
bilo koja zemaljske sila. Dogodi se često, da se više klanjamo ljudima nego Bogu.
Imali smo tako nešto i ovih dana. A onda smo svi zaključili: „Pa naše je da se
iskreno molimo Bogu, potražimo njegovu svetu volju i kada bude potrebno da se
ona ispuni, to će se sigurno i dogoditi.“ Ja vjerujem da će to tako biti, a shvatio
sam da ste i Vi toga mišljenja. Kada smo trebali, zamolili i uredili molitveni
prostor, to je bilo praktično preko noći. Tako će biti i sa župnom crkvom, pa i
„malom katedralom“ ukoliko to bude volja Božja.
Ne smijemo sumnjati, posustati u svojim molitvama i također sa svoje strane
moramo učiniti tu malu žrtvicu da ostavimo svoje sitne zemaljske interese i svoj
život uskladimo s voljom Božjom. Bog sam hita da nas spasi i mi trebamo
vjerovati da je to uistinu tako.
Isuse, blaga i ponizna srca, učini srca naša po srcu svome! Amen.

GODINA III., br. 48. – 14. 10. 2018.

28. NEDJELJA KROZ GODINU

OBAVIJESTI:
Danas je,

14. 10. 28. NEDJELJA KROZ GODINU - mlada
Srebrenica: sv.misa u 11 sati - na nakanu - Krunica
Zvornik: sv. misa u 16 sati - pro populo - Krunica
Ponedjeljak: (15. 10.) SV. TEREZIJA AVILSKA, djev. i crkv. naučiteljica
Utorak:
(16. 10.) Sv. Hedviga, redovnica
Srijeda:
(17. 10.) Sv. Ignacije Antiohijski, biskup i mučenik
Četvrtak:
(18. 10.) SV. L U K A , evanđelist
Petak:
(19. 10.) Sv. Petar Alkantarski, prezbiter
Subota:
(20. 10.) Sv. Andrija Kretski, sv. Marta, Paula i Irena
U nedjelju je: (21. 10.) 28. NEDJELJA KROZ GODINU
Srebrenica: sv. misa u 11 sati - na nakanu - Krunica
Zvornik: sv. misa u 16 sati - pro populo - 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!
TREĆA MEĐUNARODNA LIKOVNA KOLONIJA: Srebrenica, 25-28.10.2018.

ZVORNIK - SREBRENICA

28. NEDJELJA KROZ GODINU
14. listopada 2018.
Prvo čitanje: Mudr 7, 7-11
Ništa ne cijenih bogatstvo u
usporedbi s mudrošću.
Čitanje Knjige Mudrosti
Pomolih se i razbor dobih;
zavapih i primih duh mudrosti.
Zavoljeh je više nego žezla i
prijestolja i ništa ne cijenih bogatstvo
u usporedbi s njom.
Nisam je htio uspoređivati ni s
draguljima, jer je sve zlato pred
njom kao malo pijeska, a srebro je
prema njoj kao blato. Ljubio sam je
više od zdravlja i ljepote i zavolio
više od svjetlosti, jer njezin sjaj bez
prestanka svijetli. A s njome su mi
došla sva dobra i od ruku njezinih
blago nebrojeno. Riječ Gospodnja.
Otpjevni psalam: Ps 90, 12-17
Nasiti nas smilovanjem svojim da
kličemo!
Nauči nas dane naše brojiti
da
steknemo
mudro
srce.
Vrati se k nama, Gospodine! Ta
dokle ćeš? Milostiv budi slugama
svojim!
Drugo čitanje: Heb 4, 12-13Riječ
Božja prosuđuje nakane i misli
srca.
Čitanje Poslanice Hebrejima
Živa je riječ Božja i djelotvorna;
oštrija je od svakoga dvosjekla
mača; prodire dotle da dijeli dušu i
duh, zglobove i moždinu te
prosuđuje nakane i misli srca. Nema
stvorenja njoj skrivena. Sve je,
naprotiv, golo i razgoljeno očima
Onoga komu nam je dati račun.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Mk 10, 17-30
Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Dok je Isus izlazio na
put, dotrči netko, klekne preda nj pa ga
upita:
»Učitelju dobri, što mi je činiti da
baštinim život vječni?« Isus mu reče:
»Što me zoveš dobrim? Nitko nije
dobar doli Bog jedini! Zapovijedi
znadeš: Ne ubij! Ne čini preljuba! Ne
ukradi! Ne svjedoči lažno! Ne otmi!
Poštuj oca svoga i majku!«
On mu odgovori: »Učitelju, sve sam to
čuvao od svoje mladosti.« Isus ga nato
pogleda, zavoli ga i rekne mu: »Jedno
ti nedostaje! Idi i što imaš, prodaj i
podaj siromasima pa ćeš imati blago
na nebu. A onda dođi i idi za mnom.«
On se na tu riječ smrkne i ode žalostan
jer imaše velik imetak.
Isus zaokruži pogledom pa će svojim
učenicima: »Kako li će teško imućnici u
kraljevstvo Božje!« Učenici ostadoše
zapanjeni tim njegovim riječima. Zato
im Isus ponovi: »Djeco, kako je teško u
kraljevstvo Božje! Lakše je devi kroz
ušice iglene nego bogatašu u
kraljevstvo Božje.«
Oni se još većma snebivahu te će
jedan drugome: »Pa tko se onda može
spasiti?« Isus upre u njih pogled i reče:
»Ljudima je nemoguće, ali ne Bogu! Ta
Bogu je sve moguće!«
Petar mu poče govoriti: »Evo, mi sve
ostavismo i pođosmo za tobom.« Reče
Isus: »Zaista, kažem vam, nema ga tko
ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili
majku, ili oca, ili djecu, ili polja poradi
mene i poradi evanđelja, a da ne bi
sada, u ovom vremenu, s progonstvima
primio stostruko kuća, i braće, i
sestara, i majki, i djece, i polja – i u
budućem vijeku život vječni.«
Riječ Gospodnja.

ŠTO IMAŠ PRODAJ
I IDI ZA MNOM
Draga braćo i sestre, dragi vjernici,
dragi moji župljani!
Mjesec listopad je uistinu sveto i
lijepo vrijeme, ne samo da se obraćamo
Bogu po zagovoru naše nebeske Majke,
nego su tu i dani kruha, ubiranje
plodova zemlje, radost zbog sve ove
ljepote koju nam donosi jesen. Slično je
to i u nama samima. Već sada možemo
pomalo sažimati što smo sve učinili kroz
ovih desetak mjeseci, kako smo
napredovali u svopjoj vjeri i koliko toga
još možemo i trebamo učiniti da nam
svima bude ljepše, radosnije i za još više
blagoslova, milosti i Božjih darova.
Ništa ne cijenih bogatstvo u usporedbi
s mudrošću.
Tek što su prošli ovogodišnji izbori i
život se pomalo vraća u normalu, na
nama je da procijenimo koliko nam je
stalo do Božje mudrosti i normalnog
života uz sve poteškoće, križeve, brige,
a ponekada i nerješive situacije. Dobro
je da je život ispunjen svime ovim
pomalo, u svojim nekim granicama i
također da shvatimo kako je Božja
mudrost nešto ponajvažnije u našim
svakodnevnim odnosima, promišljanju i
odlukama. Nije se lako snaći u vrtlogu
zemaljskih previranja, ali s Božjom
pomoću i tražeći volju Božju, nikada
nećemo previše otići pogrešnim putem a
da se ne bismo mogli vratiti, obratiti i
pronaći najspasonosnije rješenje. Danas
je to sv. Misa, molitva, pjesma,
sakramenti. Vjerujem da se slažete sa
mnom da smo na sigurnom i ispravnom
putu svoga spasenja. Ovu milost Božju,
trebamo cijeniti i svakim danom sve
više biti zahvalni na Njegovom daru.

Nasiti nas smilovanjem svojim da
kličemo!
Uvijek se trebamo truditi da svoje
misli, riječi i djela oslobodimo tereta
grijeha, svega onoga što nije dobro.
Zašto nositi to breme, kada sam
Gospodin traži da mu ih predamo. On
također, kako i sami molimo, želi da
učini naša srca po srcu svome. I
također nas ispunja radošću susreta koji
osjećamo i danas.
Dobro se sjećam kako su nas učili, da
se odmah ustanemo čim se probudimo.
To jesnom postane navika i onda nam
više nije teško.
Tako i nedjeljom trebamo ići na svetu
misu, moliti svoje molitve, čitati i
slušati Riječ Božju. To nam postane
navika, pa i više, kao neka normalna
zadaća i onda više nemamo poteškoća
nego nam je svaki puta sve lakše.
Riječ Božja prosuđuje nakane i misli
srca.
I danas slušamo Riječ Božju koja je
živa. I Krist je živ u svojim
sakramentima i svojoj zajednici. To su
shvatili i apostoli zato su ga
propovijedali do konca svoga života.
Nama se također pred oči stavljaju
Božje zapovijedi i po njima se moramo
ravnati.
Nećemo se uvijek moći držati svih
zapovijedi, ali ćemo nastojati najprije
da ih naučimo, a zatim da svoje živote
usmjerimo prema održavanju tih
zapovijedi.
Vidjeli ste kako vjernici drugih vjera
poznaju dijelove ili čak i čitava
poglavlja iz svoje vjere. Tako i mi
trebamo polako naučiti što više
molitava, važnih dijelova svetog pisma,
svojih običaja i života po vjeri.

