znaju što su sve ostavili, prezreli ili čemu nisu nikada posvetili nimalo
pažnje. Zato nijer nimalo čudno da se teško obnavljamo i ne nalazimo pravi
izlaz i prava rješenja za svoje potrebe. Mi mislimo da gradimo crkvu za
slijedećih dvadeset ili pedeset godina. Naša crkva mora trajati barem još
petsto godina.
Ukoliko budemo imali apsolutno povjerenje u Božju pomoć i on će sam
sigurno odgovoriti na naše molitve.
I danas zajedno zamolimo:

GODINA III., br. 41. – 26. 08. 2018.

21. NEDJELJA KROZ GODINU

Isuse, blaga i ponizna srca, učini naša srca po srcu svome. Amen.
OBAVIJESTI:
Danas je,

26. 08. 21. NEDJELJA KROZ GODINU - mlada
Srebrenica: sv.misa u 11 sati - na nakanu - Krunica
Zvornik: sv. misa u 17 sati - pro populo - Krunica
S nama su danas i jučer, sestre sv. Majke Terezije!
Lijepa HVALA na misionarskom radu u našoj župi!

Ponedjeljak:
Utorak:
Srijeda:
Četvrtak:
Petak:
Subota:

(27. 08.)
(28. 08.)
(29. 08.)
(30. 08.)
(31. 08.)
(01. 09.)

Sv. Monika
Sv. Augustin, biskup i crkveni naučitelj
Mučeništvo sv. Ivana Krstitelja
Sv. Feliks (Srećko), mučenik
Sv. Josip iz Arimateje i Nikodem
Sv. Egidije; sv. Verena

U nedjelju je:

(02. 09.) 22. NEDJELJA KROZ GODINU
Srebrenica: sv. misa u 11 sati - na nakanu - Krunica
Zvornik: sv. misa u 17 sati - pro populo - Krunica

Možete se prijaviti za hodočašće u Banja Luku i proslavu patrona sv.
Majke Terezije iz Kalkute u Banja Luci, 5. rujna 2018.

FRANJEVAČKA LJETNA ŠKOLA DUHOVNOSTI
Srebrenica, 19.- 22. 08. 2018., uspješno je zvaršila. Lijepa HVALA
predavaču fra Ivanu Šarčeviću, i svim sudionicima. Mir i dobro!
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

21. NEDJELJA KROZ GODINU
26. kolovoza 2018.
Prvo čitanje: Jš 24, 1-2a.15-18b
Čitanje Knjige o Jošui
U one dane: Jošua sabra sva plemena
Izraelova u Šekem; i sazva starješine
Izraelove, glavare, suce i upravitelje
njihove i oni stadoše pred Bogom. Tada
reče Jošua svemu narodu:
»Ako vam se ne sviđa služiti
Gospodinu, onda danas izaberite kome
ćete služiti: možda bogovima kojima su
služili vaši oci s onu stranu Rijeke ili
bogovima Amorejaca u čijoj zemlji sada
prebivate. Ja i moj dom služit ćemo
Gospodinu.«
Narod odgovori: »Daleko neka je od nas
da ostavimo Gospodina, a služimo
drugim bogovima. Gospodin, Bog naš,
izveo je nas i naše oce iz Egipta, iz
doma robovanja, i on je pred našim
očima učinio velika čudesa i čuvao nas
cijelim putem kojim smo išli i među
svim narodima kroz koje smo prolazili.
I mi ćemo služiti Gospodinu jer on je
Bog naš.« Riječ Gospodnja.
Otpjevni psalam: Ps 34, 2-3.16-23
Kušajte i vidite kako je dobar
Gospodin!
Blagoslivljat ću Gospodina u svako
doba, njegova će mi hvala biti svagda na
ustima! Nek se Gospodinom duša moja
hvali, nek čuju ponizni i nek se raduju!
Oči Gospodnje gledaju pravedne,
uši mu slušaju vapaje njihove.
Drugo čitanje: Ef 5, 21-32 Otajstvo je
to veliko – Krista i Crkve. Čitanje
Poslanice svetoga Pavla apostola
Efežanima Braćo: Podložni budite jedni
drugima u strahu Kristovu! Žene svojim
muževima kao Gospodinu! Jer muž je
glava žene kao i Krist glava Crkve –

On, spasitelj Tijela. Pa kao što se Crkva
podlaže Kristu, tako i žene muževima u
svemu!
Muževi, ljubite svoje žene kao što je
Krist ljubio Crkvu te sebe predao za nju da
je posveti, očistivši je kupelji vode uz riječ
te sebi predvede Crkvu slavnu, bez ljage i
nabora ili čega takva, nego da bude sveta i
bez mane. Tako treba da i muževi ljube
svoje žene kao svoja tijela. Tko ljubi svoju
ženu, sebe ljubi. Ta nitko nikada ne mrzi
svoga tijela, nego ga hrani i njeguje kao i
Krist Crkvu. Doista, mi smo udovi njegova
tijela! Stoga će čovjek ostaviti oca i majku
da prione uza svoju ženu; dvoje njih bit će
jedno tijelo. Otajstvo je to veliko! Ja
smjeram na Krista i na Crkvu.
Riječ Gospodnja.
Evanđelje: Iv 6, 60-69
Kome da idemo? Ti imaš riječi života
vječnoga!
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Mnogi od Isusovih
učenika rekoše: »Tvrda je to besjeda! Tko
je može slušati?« A Isus, znajući sam od
sebe da njegovi učenici zbog toga
mrmljaju, reče im: »Zar vas to sablažnjava?
A što ako vidite Sina Čovječjega kako
uzlazi onamo gdje je prije bio? Duh je onaj
koji oživljuje, tijelo ne koristi ništa. Riječi
koje sam vam govorio duh su i život su. A
ipak, ima ih među vama koji ne vjeruju.«
Jer znao je Isus od početka koji su oni što
ne vjeruju i tko je onaj koji će ga izdati. I
doda: »Zato sam vam i rekao da nitko ne
može doći k meni ako mu nije dano od
Oca.« Otada mnogi učenici odstupiše, više
nisu išli s njime. Reče stoga Isus
dvanaestorici: »Da možda i vi ne kanite
otići?« Odgovori mu Šimun Petar:
»Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi
života vječnoga! I mi vjerujemo i znamo: ti
si Svetac Božji.« Riječ Gospodnja.

TI IMAŠ RIJEČI ŽIVOTA
VJEČNOGA
Draga braćo i sestre, dragi vjernici!
Danas slavimo još jednu
nedjelju u nizu s Ivanovim evanđeljem.
On nas ustrajno podsjeća, opominje,
hrani živim Kristom, ne samo Riječima
nego i tijelom i presvetom Krvi.
Ovaj neiscrpni izvor hrane, jela
i pića, već bi mogao postati svima nama
prihvatljiv i barem malo razumljiv.
Znam, da će nam trebati još mnogo
vremena dok shvatimo koliko bogatstvo
imamo pred sobom, ali moramo znati
kako se neke stvari događaju samo kao
Božja milost, kao Božji dar, a kažu da je
i vjera Božji dar.
Služit ćemo Gospodinu jer on je Bog
naš.
Dragi vjernici, netko će možda
od Vas i pomisliti, pa ovo se odnosi
samo na Stari zavjet, za njih je to
vrijedilo. Nažalost, moramo priznati da
ovdje ima puno mjesta i za naše vrijeme.
I danas su mnogi sebi izabrali zemaljske
gospodare i njima služe, ovu ili onu
vrstu vlasti, profita, zanimanja, uspjeha i
karijere, pa im je sve usmjereno prema
lažnom i krivom božanstvu.
Mi
se
također
moramo
opredijeliti i odlučiti kome ćemo
najbolje i najviše služiti, sluzi ili
Gospodaru, Bogu ili svijetu, baš kako se
i sv. Franjo morao izjasniti na isto ovo
pitanje. Neka naše služenje bude
okrenuto prema Gospodaru, ma koliko
nam to bilo teško i neobično.

Kušajte i vidite kako je dobar
Gospodin!
Vjerujem da ćemo i danas
dobro saslušati riječ Božju, sudjelovati
u Euharistiji, moliti i pjevati, te da će
nam i duša i srce biti ispunjeni Božjom
milinom i Njegovom blizinom,
njegovim milostima. Želim da svatko
od nas ponešto veselo i lijepo ponese s
ovoga mjesta. Kada to bude crkva, reći
ćemo s ‘ovoga svetoga mjesta’.
Međutim, svako je mjesto sveto gdje se
ljudi mole I zahvaljuju Bogu.
Za nas su posebno sveta mjesta naše
crkve, svetišta, ali i ruševine naših
crkava kako kažu sestre sv. Majke
Terezije. I ovdje u Srebrenici i ovdje u
Zvorniku mi imamo svoj “Zid plača”.
Dobro je da barem ponekad stavimo
ruku na taj zid i uputimo Bogu po koju
molitvu ili zahvalnost.
Otajstvo je to veliko – Krista i Crkve.
Sve ljudske riječi su manjkave
u opisivanju ljubavi. Sveti franjo bi
rekao:”Ljubav nije ljubljena”, a mislio
je na naš odgovor prema Bogu koji su
nalazi u svim stvorenjima, pa I u samoj
smrti.
Koliko smo potrebni Božje ljubavi,
pokazuje i naša spremnost na molitvu,
žrtvu, odricanje, pokazuje naša želja da
se mijenjamo i da svojom ljubavlju
učinimmo svijet boljim i ljepšim.
Kome da idemo? Ti imaš riječi života
vječnoga!
I ovdje se događalo, a
vjerojatno će toga biti i u budućnosti,
da neki dođu, malo pogledaju i onda ih
više ovo mjesto ne zanima. A još je
više onih koji nikada neće doći, pa i ne

