Svijećnica ili Prikazanje Gospodinovo u Hramu: Četrdeset dana poslije rođenja Isusa
roditelji odnose u Hram. Crkva na taj dan slavi blagdan Svijećnice, blagdan svjetla.
Ime upućuje na malenog Isusa kojega su navijestitli proroci kao „svjetlo svijeta“ a u
Hramu dočekao starac Šimun da vidi onoga koji se rodio „na prosvjetljenje naroda i
slavu puka svoga izraelskoga“.
Taj događaj bio je trenutak milosti za Šimuna jer je dočekao utjehu koju je Gospodin
obećao Izraelu. Stoga na početku svoje molitve zahvaljuje Bogu što je pred kraj svoga
života doživio takvu milost: „Sad otpuštaš slugu svoga, Gospodaru, po riječi svojoj u miru.
Ta vidješe oči moje spasenje tvoje koje si obećao.“ Šimunova zasluga stoga uvijek ostaje u
tome što je vjerovao u Božja obećanja i na kraju zaista u malenom djetetu prepoznao
Otkupitelja i Spasitelja. Njega su gledale blažene oči Obećanoga, onoga koji će spasiti
narod izraelski.
U Hramu pravednik Šimun nastupa kao primatelj Božje objave u ime cijeloga naroda, ne
samo sebe. Upravo po njegovom primjeru pravednosti i bogobojaznosti pozvani smo i mi
primati i prepoznavati Isusa; svjetlo koje je svojim rođenjem obasjalo svijet.
Okrenemo li stranice Svetoga pisma naći ćemo u njemu mnogo primjera u kojima Isus
govori o svjetlu. Kao odrastao reći će za sebe: „Ja sam svjetlost svijeta: tko ide za mnom
neće hodati u tami – nego će imati svjetlost života“ (Iv 8,12). To isto reći će nama: „Vi ste
svjetlost svijeta… Neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima, da vide vaša dobra djela i slave
Oca vašega koji je na nebesima“ (Mt 5,14 – 16).
Kršćanin po svojim djelima treba svijetliti kao znak koji vodi u vječni život. Treba
nastojati biti putokaz onima koji su zalutali, jer „Bog“ je za mnoge još uvijek „znak
osporavan“. Istina, svako na svome mjestu i u svojim mogućnostima, pozvan je tim
svjetlom osvijetliti stazu života i svijetliti drugima. Jer, kada na upaljenom plamenu jedne
svijeće upališ drugu, prvoj ništa ne oduzimaš a drugu svojim svjetlom izbavljaš iz tame.
Pozvani smo osvijetliti tamu ovoga svijeta pa biti svjetlo jedni drugima.

GODINA III., br. 10. – 02. 02. 2018.
PRIKAZANJE GOSPODINOVO
SVIJEĆNICA

OBAVIJESTI:
Danas je, 02. 02. PRIKAZANJE GOSPODINOVO U HRAMU- SVIJEĆNICA
Srebrenica: sv. misa u 15 sati. Zvornik: sv. misa u 17 satu.
Subota: (03. 02.)
Sv. Blaž- grličanje
Danas, 04. 02. 2018.:
5. NEDJELJA KROZ GODINU – Dan života
Ponedjeljak: (05. 02.)
Sv. Agata, djevica i mučenica
Utorak:
(06. 02.)
Sv. Pavao Miki i drugovi, jap. mučenici
Srijeda:
(07. 02.)
Sv. Koleta iz Corbie, djevica
Četvrtak:
(08. 02.)
Sv. Jeronim Emilijani
Petak:
(09. 02.)
Sv. Skolastika, djevica
Subota:
(10. 02.)
Sv. Alojzije Stepinac, biskup i mučenik
U nedjelju je: (11. 02. )
6. NEDJELJA KROZ GODINU
Srebrenica: sv. misa u 11 sati. Krunica - Zvornik:sv. misa u 15 satu. 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

PRIKAZANJE GOSPODINOVO
SVIJEĆNICA
2. veljače 2018.
NAPOMENA: ▪ Blagoslov svijeća i
procesija sa svijećama vrše se na
početku misnog bogoslužja, kako
je naznačeno u Rimskom misalu
(str. 472-474). ▪ Dan posvećenoga
života.
Prvo čitanje: Mal 3,1-4
Drugo čitanje: Heb 2, 14-18
Čitanje Poslanice Hebrejima
Budući
da
djeca
imaju
zajedničku krv i meso, i sam Isus
tako postade u tome sudionikom da
smrću obeskrijepi onoga koji imaše
moć smrti, to jest đavla, pa oslobodi
one koji — od straha pred smrću —
kroza sav život bijahu podložni
ropstvu. Ta ne zauzima se dašto za
anđele, nego se zauzima za
potomstvo Abrahamovo. Stoga je
trebalo da u svemu postane braći
sličan, da milosrdan bude i
ovjerovljen Veliki svećenik u odnosu
prema Bogu kako bi okajavao
grijehe naroda. Doista, u čemu je
iskušan trpio, može iskušavanima
pomoći. Riječ Gospodnja.
Evanđelje: Lk 2, 22-40
Vidješe oči moje spasenje tvoje.
Čitanje svetog Evanđelja po Luki
Kad se po Mojsijevu Zakonu
navršiše dani njihova čišćenja,
poniješe Isusa u Jeruzalem da ga
prikažu Gospodinu — kao što piše u
Zakonu Gospodnjem: Svako muško
prvorođenče neka se posveti
Gospodinu! — i da prinesu žrtvu
kako
je
rečeno
u
Zakonu

Gospodnjem: dvije grlice ili dva
golubića.
Živio tada u Jeruzalemu čovjek po
imenu Šimun. Taj čovjek, pravedan i
bogobojazan,
iščekivaše
Utjehu
Izraelovu i Duh Sveti bijaše na njemu.
Objavio mu Duh Sveti da neće vidjeti
smrti dok ne vidi Pomazanika
Gospodnjega. Ponukan od Duha, dođe
u Hram. I kad roditelji uniješe dijete
Isusa da obave što o njemu propisuje
Zakon, primi ga on u naručje,
blagoslovi Boga i reče: »Sad otpuštaš
slugu svojega, Gospodaru,
po riječi svojoj, u miru!
Ta vidješe oči moje spasenje tvoje,
koje si pripravio
pred licem sviju naroda: svjetlost na
prosvjetljenje naroda,
slavu puka svoga izraelskoga.«
Otac njegov i majka divili se što se to o
njemu govori. Šimun ih blagoslovi i
reče Mariji, majci njegovoj: »Ovaj je
evo postavljen na propast i uzdignuće
mnogima u Izraelu i za znak osporavan
— a i tebi će samoj mač probosti dušu
— da se razotkriju namisli mnogih
srdaca!« A bijaše neka proročica Ana,
kći Penuelova, iz plemena Ašerova,
žena veoma odmakla u godinama.
Nakon djevojaštva živjela je s mužem
sedam godina, a sama kao udovica do
osamdeset i četvrte. Nije napuštala
Hrama, nego je postovima i molitvama
danju i noću služila Bogu. Upravo u taj
čas nadođe. Hvalila je Boga i svima
koji iščekivahu otkupljenje Jeruzalema
pripovijedala o djetetu.
Kad obaviše sve prema Zakonu
Gospodnjem, vratiše se u Galileju, u
svoj grad Nazaret. A dijete je raslo,
jačalo i napunjalo se mudrosti i milost
je Božja bila na njemu.
Riječ Gospodnja.

VIDJEŠE OČI MOJE
SPASENJE TVOJE
Draga braćo i sestre, dragi vjernici!
Naša je zemlja jedinstvno blago
koje imamo, a koje možda ne
cijenimo dovoljno. Još veće blagi
jest naša vjera, jer bez zemlje se
nekada i nekako može i mora živjeti,
ali bez vjere je nemoguće. I danas
smo došli jer vjerujemo da nas Bog
zove i da nam se daruje u svojoj
Riječi i euharistiji koju blagujemo.
Upalili smo i blagoslovili ove male
svijeće, a onda smo se barem malo
ogrijali na njihovom plamenu i još
više će nam rasvjetljavati put u času
smrti. Ova svijeća označava Krista
koji je rođen, umro i uskrsnuo za
naše spasenje.
Doći će u Hram svoj Gospodin
koga vi tražite.
Mi se okupljamo na slavlje, molitvu,
pjesmu i zahvaljivanje. Svako naše
iskreno predanje urodit će obiljem
mira i blagostanja. I sve što se više
budemo obraćali i zahvaljivali Bogu,
to će nam život postajati lakši,
jednostavniji i više ispunjen pravim
vrijednostima.
Istina,
možda
ni
danas
ne
pronalazimo ono do čega nam je
stalo, ali se trebamo neumorno
trudtiti i moliti da nam Gospodin
podari svoj mir i svoj blagoslov.
Tko je taj Kralj slave? To je
sam Gospodin.
Psalam pripada našem ophodu s
upaljenim svijećama. On je izraz
naše pjesme, naše zahvalnosti i naše

naklonosti prema samom Kristu za
kojim idemo.
Mnoge su generaciuje prije nas
vapile za ovim što mi imamo.
Moramo priznati, da su i njihove
molitve zaslužne za sve ovo. I još
više: kao što čujemo riječi psalma iz
davnih vremena, tako će i naše
molitve imati svoj odgovor u
budućnosti.
Trebalo je da u svemu postane
braći sličan.
Krist je došao da se suobliči nama
ljudima, da nam postane po svemu
sličan osim u grijehu. A njegova
sličnost s nama jest i naša obveza.
Ne smijemo nikopga prezirati,
smatrati
manje
vrijednim,
nedostojnim ili ne daj Bože osuđivati
jer nije naše boje kože ili naše vjere.
Pred Bogom smo svi jedanki i tako
mora biti u cijelom životu. Ako nije,
onda smo negdje zatajili. Moramo se
mijenjati, popraviti!
Vidješe
tvoje.

oči

moje

spasenje

Kako su divne ove riječi danađšnjeg
evanđelja. Bilo bi lijepo da i mi to isto
kažemo, kada se dobro pomolimo,
kada se ispovijedimo ili primimo
neke druge sakramenta: Gledaju oči
moje, spasenje tvoje!“
Ovdje sada i gledamo i slušamo i
radosno slavimo sve što su mnogi
vjernici iščekivali, alio nisu nikada
dočekali!
Podaj nam Gospodine snage da
uvijerk budemo graditelji mira i
nositelji tvoga svjetla svim narodima.
Amen.

