Duh ga je vodio pustinjom, gdje bijaše iskušavan.
Svoje kušnje, kao i svaki čovjek, ima i Isus Krist. Vlast, bogatstvo i moć ili želja za
vladanjem nad drugima, bogatstvom i „kruha bez motike“, jesu poroci koji čovjeka prate
cijeloga života. A to nam hoće reći kako se, čim imamo poteškoća uplašimo budućnosti,
sutrašnjega dana ili je dovoljno jedna mala sitnica pa postanemo nervozni, psujemo i
vrijeđamo sve oko sebe.
Ne može se reći da čovjek i to svaki, nije sklon tome. Međutim, naše je da potražimo lijek
našim slabostima i oslobođenje od onoga što nije dobro. Utjehu možemo pronaći u
ispovijedi, pomirenju s Bogom i ljudima, ali svakako i u našoj molitvi i dobrim djelima i
svemu dobrom i vrijednom što možemo učiniti za sebe i ljude koje nam je Božja
providnost povjerila. Zato već danas ponesimo Krista, njegovu živu Riječ svim ljudima
dobre volje, onima koji nas žele čuti i surađivati s nama. Amen.

GODINA IV., br. 15. – 10. 03. 2019.

PRVA NEDJELJA KORIZME
Godina C

OBAVIJESTI:
Danas je, ( 10. 03. 2018. ) PRVA NEDJELJA KORIZME- čista (mlada)
Srebrenica: sv. misa u 11 sati. - Krunica
Zvornik: sv. misa u 16 sati - pro populo - Krunica
Ponedjeljak: (11. 03. 2019.) sv. Trofim i sv. Sofronije
Utorak:

(12. 03. 2019.) sv. Maksimilijan, mučenik

Srijeda:

(13. 03. 2019.) sv. Kristina Perzijska, mučenica - kvatre

Četvrtak:

(14. 03.2019.) sv. Lazar, biskup; sv. Matilda i sv. Paulina

Petak:
Subota:

(15. 03. 2019.) sv. Zaharija, papa - kvatre
(16. 03. 2019.) Liturgija kvatri: za oproštenje grijeha

U nedjelju je: (17.03.2019.) DRUGA NEDJELJA KORIZME – pačista
Srebrenica: sv. misa u 11 sati – PUT KRIŽA
Zvornik: sv. misa u 16 sati - pro populo - PUT KRIŽA

N.B. IZLOŽBA slika naše „MEĐUNARODNE LIKOVNE KOLONIJE“,
bit će na Širokom Brijegu u četvrtak 14. ožujka 2019. u 19 sati.
Sutradan bi posjetili Međugorje i pomolili se za našu župu i svoje
osobne potrebe. Pozivam sve zainteresirane da se prijave.
Mir i dobro.
Isuse, blaga i ponizna srca, učini naša srca po srcu svome!

ZVORNIK - SREBRENICA

PRVA NEDJELJA KORIZME
10. ožujka 2019.
NAPOMENA:
▪ Na prvu korizmenu nedjelju vrši se obred
izbora ili upisa imena katekumenâ koji će u
vazmenoj noći pristupiti sakramentima kršćanske
inicijacije. ▪ Započinje proljetni kvatreni tjedan u
kojem su vjernici pozvani na intenzivniju
molitvu i djela pokore i ljubavi. Tjedan je
posvećen pokori i obraćenju. Tjedan završava
Liturgijom kvatri, u subotu 16. ožujka.

Prvo čitanje: Pnz 26, 4-10
Čitanje Knjige Ponovljenog zakona
Mojsije je govorio narodu: »Zatim će
svećenik uzeti iz tvoje ruke košaru i
položiti je pred žrtvenik Gospodina,
Boga tvoga. Ti onda odgovori i reci
pred Gospodinom, Bogom svojim: ’Moj
je otac bio aramejski lutalac; on je s
malo čeljadi sišao u Egipat da se skloni.
Ondje je postao velikim, brojnim i
moćnim narodom. Egipćani su s nama
postupali loše; tlačili su nas i nametnuli
nam teško ropstvo. Vapili smo
Gospodinu,
Bogu
otaca
svojih.
Gospodin je čuo vapaj naš; vidje naš
jad, našu nevolju i našu muku. Iz Egipta
nas izvede Gospodin rukom jakom i
mišicom
ispruženom,
velikom
strahotom, znakovima i čudesima. I
dovede nas na ovo mjesto i dade nam
ovu zemlju, zemlju kojom teče med i
mlijeko. I sad, evo, donosim prvine
plodova sa tla što si mi ga, Gospodine,
dao.’ Stavi ih pred Gospodina, Boga
svoga, i pred Gospodinom, Bogom
svojim, duboko se nakloni.«
Riječ Gospodnja.
Otpjevni psalam: Ps 91, 1-2.10-15
Gospodine, budi sa mnom u nevolji!
Drugo čitanje: Rim 10, 8-13
Čitanje Poslanice svetoga Pavla
apostola Rimljanima

Braćo: Što veli Pismo? Blizu ti je Riječ,
u ustima tvojim i u srcu tvome – to jest
Riječ vjere koju propovijedamo. Jer ako
ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i
srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od
mrtvih, bit ćeš spašen. Doista, srcem
vjerovati opravdava, a ustima ispovijedati
spasava. Jer veli Pismo: Tko god u nj
vjeruje, neće se postidjeti.
Nema uistinu razlike između Židova i Grka
jer jedan je Gospodin sviju, bogat prema
svima koji ga prizivlju. Jer: Tko god
prizove ime Gospodnje, bit će spašen.
Riječ Gospodnja
Evanđelje: Lk 4, 1-13
Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Isus se, pun Duha
Svetoga, vratio s Jordana i Duh ga
četrdeset dana vodio pustinjom, gdje ga je
iskušavao đavao. Tih dana nije ništa jeo, te
kad oni istekoše, ogladnje. A đavao mu
reče: »Ako si Sin Božji, reci ovom kamenu
da postane kruhom.« Isus mu odgovori:
»Pisano je: Ne živi čovjek samo o kruhu.«
I povede ga đavao na visoko, pokaza mu
odjednom sva kraljevstva zemlje i reče mu:
»Tebi ću dati svu ovu vlast i slavu njihovu
jer meni je dana i komu hoću, dajem je.
Ako se dakle pokloniš preda mnom, sve je
tvoje.« Isus mu odgovori: »Pisano je:
’Klanjaj se Gospodinu, Bogu svomu, i
njemu jedinomu služi!’« Povede ga u
Jeruzalem i postavi na vrh Hrama i reče
mu: »Ako si Sin Božji, baci se odavde
dolje! Ta pisano je: ’Anđelima će svojim
zapovjediti za tebe da te čuvaju.’ I: ’Na
rukama će te nositi da se gdje nogom ne
spotakneš o kamen.’«
Odgovori mu Isus: »Rečeno je: Ne
iskušavaj Gospodina, Boga svojega!« Pošto
iscrpi sve kušnje, đavao se udalji od njega
do druge prilike.
Riječ Gospodnja

DOBRO JE SLAVITI
GOSPODINA
Draga braćo i sestre, dragi vjernici,
dragi župljani!
Evo nas na početku korizme u prvoj
korizmenoj nedjelji. Danas, donosimo
odluke za svoju korizmu i također
molimo za sve one koji će pristupiti
sakramentu kršćanske inicijacija, ali
također molimo i za duhovnu i
materijalu obnovu svih naših duhovnih i
materijalnih ruševina. Ukoliko se
uzdamo u svoje snage ili računamo kako
će sve, po kojem redu i na koji način
biti, od svega toga nema ništa. Zato nas
sve podsjećam: naše je da se kajemo za
svoje grijehe, činimo duhovna i tjelesna
djela pokore, a Bog će sigurno umnožiti
svaku našu molitvu i dati nam sve što
nam je potrebno za ovozemaljski život.
Vjeroispovijest izabranog naroda.
Draga braćo i sestre, uvijek kada
slušamo Riječ Božju, ona mora naći
odgovor u našim srcima i također u
svakom čitanju, barem djelomično,
trebamo i mi pronaći sebe. Naša
milostinja, naš dar je već naš dolazak, a
onda se predviđa dar za uzdržavanje
svećenika, liturgijske ili crkvene
potrebe, a također postoji i dar za
ministrante, pjevače i svakako propisana
naknada za sv. misu. Ntko će reći ili je
uobičajeno da se kaže: „da platim
misu!“ Sv. Misa se ne može platiti jer je
njezina cijena neizmjerna i ne može se
ničim nadoknaditi, kao što se ničim ne
može nadoknaditi ljudska žrtva, vaša
žrtva, vaše predanje, a pogotovo kad
netko svoj život položi, kao što je to
Krist učinio za nas da nas spasi od
grijeha i smrti. Nama je ipak dana
prilika da prinosimo svoj dar, nekrvnu

žrtvu novoga saveza. I mi smo donije
plodove svojih ruku i duboko se
klanjamo pred Gospodinom.
Gospodine, budi sa mnom u nevolji!
Recimo, kako su ovo sada naše
najveće nevolje i poteškoće. Znamo da
ih je bilo i većih i težih, posebno u
ratna vremena. Kako smo se tada
molili, obraćali Bogu i jesmo li to
uopće činili, to mi sami najbolje
znamo. A sada je vrijeme za
preispitivanje naših molitava i također
da se u svemu bolje poučimo i zdušnije
obraćamo Gospodinu Bogu.
Nismo uvijek sigurno da će sve biti
najbolje i onako kako stvarno želimo,
ali se pouzdajemo i ne odustajemo od
svog povjerenja u Boga, Isusu Krista i
Duha Svetoga po kojem se prinose
žrtve Bogu mile. Vjerujemo i nadamo
se da je Gospodin uz nas, da nas usliša,
samo je možda potrebno malo pojačati
molitvu i sve bi poprimilo svoj novi i
najbolji sjaj, potpuno uslišanje.
Vjeroispovijest Kristova vjernika.
Od danas umjesto svete krunice imat
ćemo put križa. To je Muka Gospodina
našega Isusa Krista u 14 postaja ili
stajališta. Na razne načine umjetnici
slikaju i doživljavaju „Via crucis-put
križa“. Jedinstveni je događaj proći
križnim putem kroz Jeruzalem, ali i na
Križavac u Međugorju ili kroz neko
mjesto, npr. Vlastitu župu ili negdje na
hodočašću. Put Križa se može obaviti i
kod vlastite kuće, izmoliti iz
molitvenika, razmatrati u tišini vlastite
kuće ili stana.
Sveti Pavao u današnjem pismu
Rimljanima kaže: „Tko god prizove
ime Gospodnje, bit će spašen!“ Činimo
to što češće i sa što više predanje i bit
ćemo spašeni.

