započeti. Jedan dan se posveti, za sabranost, molitvu, pojedinačnu ispovijed a vrijeme
došašća ili korizme za posjetu i obilazak bolesnika. Ukoliko imate nekoga u svojoj sredini
za ispovijed i pričest, trebate svakako reći.
Svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.
Kao što evanđelist Luka navodi vladare svoga vremena, tako i mi možemo navesti
vlastodršce u ovo naše vrijeme, pa ih sve nabrojati. A onda ide zaključak: »Glas viče u
pustinji: ’Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!“ I kao što se očekuje od nas da
se ozbiljno i zdušno molimo, ispunjavamo svoje građanske dužnosti, tako je potrebno da i
naše vlasti sa svoje strane učine ono što je do njih stalo.
Ja već treću godinu pišem našim vlastima da nam pomognu u proslavi Božića, ali nema
nikakvog odgovora. Ipak, sjeti nas se barem neka dobra duša, ljudi dobre volje, koji nam
prema svojim mogućnostima pomažu.
Naime, ovo što mi slavimo, nije naše neko privatno sijelo, nego je proslava svega onoga
što se u cijelom svijetu slavi. Ako se nije smjelo javno i otvoreno slaviti u komunizmu ili
nekim drugim vremenima, danas se smije i mi moramo i dodatno uključiti svoje snage
kako bi nam Božić uistinu svima donio onu pravu, ljudsku radost, „mir na zemlji svim
ljudima dobre volje!“ Amen. SRCA GORE, EVO ZORE!

GODINA IV., br. 02. – 09. 12. 2018.

DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA
Godina C

OBAVIJESTI:
Danas je,

09. 12. DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA – ADVENTA-mlada
Srebrenica: sv.misa u 11 sati - na nakanu - Krunica
Zvornik: sv. misa u 16 sati - pro populo
- Krunica

Ponedjeljak:
(10. 12.) Sv. Eulija, djevica i mučenica
Utorak:
(11. 12.) Sv. Damaz I., papa
Srijeda:
(12. 12.) Sv. Epihamije i Aleksandar, mučenici-kvatre
Četvrtak:
(13. 12.) Sv. LUCIJA, djev. i mučenica (posijati pšenicu)
Petak:
(14. 12.) Sv. Ivan od Križa, prezb. i crkv. Naučitelj-kvatre
Subota:
(15. 12.) LITURGIJA KVATRI
U nedjelju je:
(16. 12.) TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA–ADVENTA
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!
N.B. IZLOZBA SLIKA „TREĆE MEĐUNARODNE LIKOVNE
KOLONIJE-SREBRENICA 2018.“, bit će u utorak 11. 12. u 19 sati u
FRANJEVAČKOM SAMOSTANU u TUZLI. Dobro došli!

ZVORNIK - SREBRENICA

DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA
09. prosinca 2018.
Prvo čitanje: Bar 5, 1-9
Bog će pokazati sjaj tvoj.
Čitanje Knjige proroka Baruha
Skini, Jeruzaleme, haljinu tugovanja i
nesreće, odjeni se zauvijek ljepotom
slave Božje, ogrni se plaštem Božje
pravednosti, stavi na glavu vijenac
slave Vječnoga jer Bog će pokazati sjaj
tvoj svemu pod nebom i zasvagda ti dati
ime: »Mir pravednosti« i »Slava
bogoljubnosti«. Ustani, Jeruzaleme,
stani na visoko i obazri se na istok:
Pogledaj! Djeca se tvoja sabiru od
istoka do zapada, na zapovijed Svetoga,
radujuć se što ih se spomenuo Bog.
Otišli su od tebe pješice, vodio ih
neprijatelj, a gle, Bog ih tebi vraća
nošene u slavlju, kao djecu kraljevsku.
I naredi Bog: neka se snize sve visoke
gore i vječne klisure; nek' se doline
ispune i poravna zemlja da Izrael čvrsto
kroči u sjaju slave Božje.
A šume i sva stabla mirisna činit će
sjenu Izraelu po Božjoj zapovijedi,
jer Bog će voditi Izraela u radosti,
svjetlom svoje slave prateć ga
milosrđem svojim i pravednošću.«
Riječ Gospodnja.
Otpjevni psalam: 126, 1-6
Silna nam djela učini Gospodin: opet
smo radosni!
Kad Gospodin vraćaše sužnjeve
sionske, bilo nam je ko da snivamo.
Usta nam bjehu puna smijeha,
a jezik klicanja.
Među poganima tad se govorilo:
»Silna im djela Gospodin učini!«
Silna nam djela učini Gospodin:
opet smo radosni!

Drugo čitanje: Fil 1, 4-6.8-11
Budite čisti i besprijekorni za dan Kristov.
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola
Filipljanima
Braćo: Uvijek se u svakoj svojoj molitvi za
vas s radošću molim zbog vašeg udjela u
evanđelju od onoga prvog dana sve do sada
– uvjeren u ovo: Onaj koji otpoče u vama
dobro djelo, dovršit će ga do dana Krista
Isusa.
Bog mi je doista svjedok koliko žudim za
svima vama srcem Isusa Krista! I molim za
ovo: da ljubav vaša sve više i više raste u
spoznanju i potpunu pronicanju te mognete
prosuditi što je najbolje da budete čisti i
besprijekorni za dan Kristov, puni ploda
pravednosti po Isusu Kristu – na slavu i
hvalu Božju.
Riječ Gospodnja.
Evanđelje: Lk 3, 1-6
Svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.
Čitanje svetog Evanđelja po Luki
Petnaeste godine vladanja cara Tiberija,
dok je upravitelj Judeje bio Poncije Pilat,
tetrarh Galileje Herod, a njegov brat Filip
tetrarh Itureje i zemlje trahonitidske, i
Lizanije tetrarh Abilene, za velikog
svećenika Ane i Kajfe, dođe riječ Božja
Ivanu, sinu Zaharijinu, u pustinji. On obiđe
svu okolicu jordansku propovijedajući
obraćeničko krštenje na otpuštenje grijeha
kao što je pisano u Knjizi besjeda Izaije
proroka:
»Glas viče u pustinji: ’Pripravite put
Gospodinu, poravnite mu staze!
Svaka dolina neka se ispuni, svaka gora i
brežuljak neka se slegne!
Što je krivudavo, neka se izravna, a hrapavi
putovi neka se izglade!
I svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.’«
Riječ Gospodnja.

PRIPRAVITE PUT GOSPODINU,
PORAVNITE MU STAZE
Draga braćo i sestre, dragi vjernici,
dragi župljani!
Tek što smo proslavili Bezgrešno
začeće Blažene Djevice Marije, prvo
čelo Božića, danas slavimo Drugu
nedjelju došašća ili adventa. Već smo
započeli Božićnu pripravu, molitvom,
pjesmama, svetim misama zornicama,
raznim vrstama uređivanja, kićenje jelke
i stanova. Puno toga što trebamo
uraditi, ali i radost se svakim danom
povećava. Mi se istinski radujemo
onome što dolazi, onome što je pred
nama.
Još kada smo spremni više misliti jedni
na druge i kada svoju radost dijelimo i
sa drugima, kao što je to bilo prigodom
blagdana sv. Nikole.
A tek kada dođu Božićne čestitke i
čestitanja, onda je to uistinu Božić,
rođendan Spasitelja za spas cijeloga
svijeta.
Bog će pokazati sjaj tvoj.
Stari zavjet, prorok Baruh, na
poseban način govori kakvu nam radost
Gospodin donosi. To nisu samo ove
izvanjske stvari, razni ukrasi, iako je to
također dio našega okruženja. Prava
radost je u susretu, u okupljanju, u
sabiranja svega što je protjerano, obnovi
svega što je unakaženo i oproštenju koje
treba kazati cijelome svijetu.
Pogledaj! Djeca se tvoja sabiru
od istoka do zapada, na zapovijed
Svetoga, radujući se što ih se
spomenuo Bog.
Evo, i mi smo se okupili, možda i
malobrojni, ali se moramo sjetiti i svih
onih koji se pridružuju našoj radosti,
sada ili u nekom vremenu koje je pred

nama. Dobro se sjećate kada ovdje nije
bilo ni mise, ni ponoćke, ni bilo kakvih
molitava, misnog slavlja. A sada,
recimo tako, imamo sve. I što se sve
može učiniti, to nitko od nas ne sluti.
I dobro je da ne znamo, jer bi svatko od
nas mogao pomisliti, kako je on uzrok
toga. Ne. Sve je Božje davanje i Božja
milost, a mi samo sudjelujemo, više ili
manje ili možda nikako.
Silna nam djela učini Gospodin: opet
smo radosni!
Da, upravo je tako. Silna nam djela
Bog čini. Dao nam je ovu župu, ove
naše, makar i porušene crkve. Daje
nam i život i zdravlje i gleda što ćemo
učiniti. Ako se uzdamo u svoju pamet i
svoje ruke od svega toga nema ništa.
Vidjeli ste da mi ljudi ne možemo ni
jednu ulicu dogovoriti u Srebrenici,
pogotovo u Zvorniku, a kamo li nešto
više. Nemojmo ni pomišljati da ćemo
bez Božje pomoći bilo što učiniti. Ako
bude njegova sveta volja da se bilo što
dogodi to će i biti, pa makar to bilo i
sutra ili preko noći. Imao sam priliku
nedavno i takve stvari gledat i čuti.
Budite čisti i besprijekorni za dan
Kristov.
Sada dolazimo do jednog novog
pitanja, do jedne nove točke. Postimo,
molimo, činimo dobra djela. Još se
samo treba, kako kažu i crkvene
zapovijedi: „Jednom se godišnje
ispovjediti i o uskrsnu pričestiti!“
Danas je praksa da se češće
ispovijedamo, tjedno, mjesečno u pola
godina ili barem za Božić i Uskrs. Pa
svi koji imate uvjeta za ispovijed to
trebate i učiniti.
U velikim župama, pa i onim
manjim, običaj je da bude pokorničko
slavlje. Mi još nismo uveli tu praksu,
ali se nadam da ćemo jednoga dana i to

