Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!
Govor o mudrim i ludim djevicama može postati govor o našem svakodnevnom životu i
ponašanju. Svaki dan smo sve više mudriji, raspoloženiji za životne napore, ili kako sve
hoćemo sami onda nam se često gase svjetiljke, a mi tumaramo u tami.
Priprava za susret i ćekanje zaručnika jesu najvažniji događaji svadbene gozbe. Euharistija
i život vječni i Kraljevstvao Božje se često na taj način uspoređuju kako bi nama samima
sve postalo lakše za razumjeti, za shvaćanje. Danas smo mi ovdje sa svojim svjetiljkama.
Pomalo ih uređujemo i nadolijevamo ulje kako bi bile spremne za konačni susret. Svatko
od nas osjeća koliko je njegova svjetiljka napunjena, koliko je uredna i kako daje divno i
lijepo svjetlo.

GODINA III., br. 53. – 12. 11. 2017.
32. NEDJELJA KROZ GODINU

Iskreno se potrudimo da budemo pripravni na konačni susret i s upaljenim svjetiljkama.
Amen.

OBAVIJESTI:
Danas, 12. 11. 2017.:

32. NEDJELJA KROZ GODINU
Sv. misa u 11 sati. Krunica

Ponedjeljak: (13. 11.)

Sv. Didak Akalski, redovnik

Utorak:

14. 11.)

Sv. Nikola Tavelić

Srijeda:

(15. 11.)

Sv. Albert Veliki, biskup i crkveni naučitelj

Četvrtak:

(16. 11.)

Sv. Margareta Škotska, djevica

Petak:

(17. 11.)

Sv. Alizabeta Ugarska, zaštitnica OFS-a

Subota:

(18. 11.)

Posveta bazilike sv. Petra i Pavla

U nedjelju je: (19. 11. )

33. NEDJELJA KROZ GODINU
Sv. misa u 11 sati. Krunica

P. s.

Pred nama je duhovna i materijalna obnova
Zvornika, Bratunca i Srebrenice. Zamolimo Gospodina da nam
pomogne po zagovoru svete Marije, zaštitnice ovog dijela župe!
Isuse, blaga i ponizna srca, učini naša srca po srcu svome!
ZVORNIK - SREBRENICA

32. NEDJELJA KROZ GODINU
12. studenoga 2017.
Prvo čitanje: Mudr 6, 12-16
Mudrost nalaze oni koji je traže.
Čitanje Knjige Mudrosti
Mudrost je sjajna i ona ne tamni:
lako je vide koji je ljube i nalaze je oni
koji je traže. Ona pretječe sve koji je
žude i prva im se pokazuje. Tko zorom
rani njoj, taj se ne muči: nalazi je gdje
sjedi kraj vrata njegovih. Jer je i sama
misao na nju mudrost savršena, a tko
radi nje bdi, brzo je bezbrižan. Ona
hodi naokolo i traži sebi dostojne; i
pojavljuje im se dobrohotno na stazama
i ususret im dolazi u svakoj misli. Riječ
Gospodnja.
Otpjevni psalam: Ps 63, 2-8
Tebe žeđa duša moja, Gospodine, Bože
moj!
O Bože, ti si Bog moj:
gorljivo tebe tražim;
tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo
moje,
kao zemlja suha, žedna, bezvodna.
U svetištu sam tebe motrio
gledajuć ti moć i slavu.
Ljubav je tvoja bolja od života,
moje će te usne slaviti.
Tako ću te slavit za života,
u tvoje ću ime ruke dizati.
Duša će mi biti kao sala i mrsa sita,
hvalit ću te kliktavim ustima.
Na postelji se tebe spominjem,
u bdjenjima noćnim mislim na tebe.
Ti postade meni pomoć,
kličem u sjeni krila tvojih.

Drugo čitanje: 1Sol 4, 13-18
Bog će one koji usnuše u Isusu, privesti
zajedno s njime.
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla
apostola Solunjanima
Braćo! Nećemo da budete u neznanju o
onima koji su usnuli, da ne tugujete kao
drugi koji nemaju nade. Doista, ako
vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo,
onda će Bog i one koji usnuše u Isusu,
privesti zajedno s njime. Ovo vam uistinu
velimo po riječi Gospodnjoj: mi živi,
preostali za Dolazak Gospodnji, nećemo
preteći onih koji su usnuli. Jer sâm će
Gospodin – na zapovijed, na glas
arkanđelov, na zov trublje Božje – sići s
neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u
Kristu, a zatim ćemo mi živi, preostali,
zajedno s njima biti poneseni na oblacima
u susret Gospodinu, u zrak. I tako ćemo
uvijek biti s Gospodinom. Tješite se dakle
uzajamno ovim riječima!
Riječ Gospodnja.
Evanđelje: Mt 25, 1-13
Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus svojim
učenicima ovu prispodobu: »Kraljevstvo
će nebesko biti kao kad deset djevica
uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret
zaručniku. Pet ih bijaše ludih, a pet
mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali ne
uzeše sa sobom ulja. Mudre pak zajedno
sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja.
Budući da je zaručnik okasnio, sve one
zadrijemaše i pozaspaše. O ponoći nasta
vika: ’Evo zaručnika! Iziđite mu u
susret!’ Tada ustadoše sve one djevice i
urediše svoje svjetiljke. Lude tada rekoše
mudrima: ’Dajte nam od svoga ulja, gase
nam se svjetiljke!’ Mudre im odgovore:
’Nipošto! Ne bi doteklo nama i vama.

Pođite radije k prodavačima i kupite!’
Dok one odoše kupiti, dođe zaručnik:
koje bijahu pripravne, uđoše s njim na
svadbu i zatvore se vrata. Poslije dođu i
ostale djevice pa stanu dozivati:
’Gospodine! Gospodine! Otvori nam!’
A on im odgovori: ’Zaista kažem vam,
ne poznam vas!’ Bdijte dakle jer ne
znate dana ni časa!« Riječ Gospodnja.

TEBE ŽEĐA DUŠA MOJA
Draga braćo i sestre, dragi vjernici!
Nije potrebno daleko otići, u neki drugi
svijet ili neko drugo vrijeme, nego već tu
na stotinjak ili više kilometara možemo
vidjeti kako je Bog prisutan u svome
narodu i koliko nas ljubi. On se
neprestano predstavlja svome narodu na
ovaj ili onaj način i traži odgovor na
svoju ljubav. Rijetko ga pronalazi, ali je
ustrajan, strpljiv, oprašta i onda kada se
mi sami najmanje tome nadamo. I
ponovno nas poziva na obraćenje, mir i
obnovu duhovnih i materijalnih
ruševina. Kako je to divno. A još je sve
bolje i savršenije ako i sami shvatimo da
to tako mora i treba biti!
Mudrost nalaze oni koji je traže.
Ovo naše vrijeme pozbato je po ljudskoj
trci za materijalnim potrebama. Čovjek
samo misli ako ima dovoljno jela i pića
da će sve biti u redeu, a vrlo često se
pokazuje sasvim suprotno. Kada se sve
stekne izgubi se nutadnji mir ili čak i
sama duša.
Zato je dobro da stvarno promislimo
gdje je to naše srce, kakva nam je duša i
kako u stvari živimo ovo svoje ljudsko
vrijeme, koliko smo uistinu djeca Božja

i pravi sinovi i kćeri Božje. To značio da
nam se usitinu potruditi oko mudrosti,
razumijevanja, svega onoga što ne
tamni, što su uvijek prave vrijednosti i
što čovjeka najviše čini čovjekom.
Tebe žeđa duša moja, Gospodine, Bože
moj!
Kada se ljudi sastanu na svečanost,
da nešto proslave, onda oni rado i
zapjevaju, nešto jedni drugima čestitaju i
uistinu se radosno i veselo osjećaju. Mi
smo se danas sastali na liturgisjko
slavlje, svetu misu i ne bi trebalo ništa
umanjivati našu radost. Sve brige se
mogu ovdje riješiti, a također moramo i
drugima pomoći u njihovim potrebama.
Naša žeđ za Bogom iskazuje se u
ovom našem okupljanju, u dolasku na
ovo sveto mjesto u našu crkvu sv.
Marije. Znamo kako su se marija i
elizabeta radovale zbog susreta, a to su
osjetila i njihova djeca. Našu radost
moraju osjetiti i naši ukućani, a najviše
mi sami.
Bog će one koji usnuše u Isusu, privesti
zajedno s njime.
Mjesec studeni/novembar je vrijeme
kada se najviše sjećamo svojim
pokojnih, kada molimo za njihove duše.
Naši pokojni su nas na ovaj ili onaj
način zadužili, oni su nešto vrijedno i
dobro učinili za nas, ako ništa živjeli su s
nama.
A naša nas vjera poziva na zahvalan
život i povjerenje u Oca nebeskoga, te da
ćemo i mi zajedno s Kristom uskrsnuti.
Najveći i jedinstveni događaj u povijesti
jest Kristovo uskrsnuće i poziv naživot
vječni. U toj nadi slavimo i ovu
euharistiju i vjerujemo se i nadamo život
vječnom u zajedništvu sa svima svetima.

