Svi smo i duhovno i materijalno bili mrtvi, a sada smo živi i vjera nas upućuje u uskrsnuće
i život vječni.

Nakon osam dana dođe Isus.
Pozdravio sam Vas riječima: Gospodin s Vama. Da je sada ovdje biskup, kao što će
nadamo se biti za patron, on bi rekao: „Mir Vama!“ Čije su to riječi? Kristove, jer mi
upravo govorimo ono što nam je Uskrsli Gospodin i sam Isus Krist povjerio i predao. Čini
li nas to radosnim, sretnim ili smo se uvukli u svoju učmalost, u sivilo ovoga vremena,
svoje sitne zemaljske brige i nepotrebno izjedanje. Od svega na svijetu je vrijednije i
važnije što smo danas došli na misno slavlje, što se molimo i što Bogu zahvaljujemo za dar
života. I uvijek kad mislimo da nismo ništa vrijedno učinili tijekom dana, a mi barem
izmolimo jedan Očenaš ili makar Slava Ocu i naš dan će dobiti svoj smisao.
A poput Krista dužni smo svima prenijeti Mir Božji, radost života i poruku Uskrsa, da nam
svima donese vjeru, ohrabrenje i blagoslov svih naših ljudskih, vjerničkih, ostvarenje svih
zemaljskih potreba.

GODINA IV., br. 22. – 28. 04. 2019.

DRUGA U S K R S N A NEDJELJA

Uskrsnu Gospodin doista, aleluja, aleluja!

OBAVIJESTI:
Danas je (28. 04. 2019.): DRUGA U S K R S N A NEDJELJA – BIJELA

NEDJELJA BOŽJEG MILOSRĐA

Srebrenica: sv. misa je u 11 sati.- krunica
Zvornik: sv. misa u 17 sati. -krunica
Ponedjeljak: (29. 04. 2019.) sv. Katarina Sijenska, djev. i crkv. naučit.
Utorak:

(30. 04. 2019.) sv. Pio V., papa

Srijeda:

(01. 05. 2019.) sv. Josip Radnik: HODOČAŠĆE U OLOVO

Četvrtak:

(02. 05. 2019.) sv. Atanazije, biskup i crkv. naučitelj

Petak:

(03. 05. 2019.) sv. Filip i Jakov, apostoli

Subota:

(04. 05. 2019.) sv. Julijan iz Bala, prezbite

Danas je (05. 05. 2019.): TREĆA U S K R S N A NEDJELJA - mlada
Srebrenica: sv. misa je u 11 sati. - krunica
Zvornik: sv. misa je u 17 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

DRUGA USKRSNA NEDJELJA
28. travnja 2019.
Prvo čitanje: Čitanje Djela apostolskih
Po rukama se apostolskim događala
mnoga znamenja i čudesa u narodu. Svi
su se jednodušno okupljali u trijemu
Salomonovu. Nitko se drugi nije
usuđivao pridružiti im se, ali ih je narod
veličao. I sve se više povećavalo mnoštvo
muževa i žena što vjerovahu Gospodinu
tako da su na trgove iznosili bolesnike i
postavljali ih na ležaljkama i posteljama
ne bi li, kad Petar bude prolazio, bar
sjena njegova osjenila kojega od njih. A
slijegalo bi se i mnoštvo iz gradova oko
Jeruzalema: donosili bi bolesnike i
opsjednute od nečistih duhova, i svi bi
ozdravljali. Riječ Gospodnja.
Otpjevni ps: Zahvaljujte Gospodinu jer
je dobar, jer je vječna ljubav njegova!
2. čit: Čitanje Otkr. sv. Ivana apostola
Ja, Ivan, brat vaš i suzajedničar u
nevolji, kraljevstvu i postojanosti, u
Isusu: bijah na otoku zvanu Patmos radi
riječi Božje i svjedočanstva Isusova.
Zanijeh se u duhu u dan Gospodnji i
začuh iza sebe jak glas, kao glas trublje.
Govoraše: »Što vidiš, napiši u knjigu i
pošalji sedmerim crkvama.« Okrenuh se
da vidim glas koji govoraše sa mnom. I
okrenuvši se, vidjeh sedam zlatnih
svijećnjaka, a posred svijećnjaka netko
kao Sin Čovječji, odjeven u dugu haljinu,
oko prsiju opasan zlatnim pojasom. Kad
ga vidjeh, padoh mu k nogama kao
mrtav. A on stavi na me desnicu
govoreći: »Ne boj se! Ja sam Prvi i
Posljednji, i Živi! Mrtav bijah, a evo
živim u vijeke vjekova te imam ključe
smrti, i podzemlja. Napiši dakle što si
vidio: ono što jest i što se ima dogoditi
poslije.« Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Iv 20, 19-31

EVO, ŽIVIM U VIJEKE VJEKOVA

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Draga braći i sestre, dragi vjernici i
dragi župljani!

Uvečer toga istog dana, prvog u
tjednu, dok su učenici u strahu od
Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus,
stane u sredinu i reče im: »Mir vama!«
To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok.
I obradovaše se učenici vidjevši
Gospodina. Isus im stoga ponovno reče:
»Mir vama! Kao što mene posla Otac i
ja šaljem vas.« To rekavši, dahne u njih
i kaže im: »Primite Duha Svetoga.
Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im
se; kojima zadržite, zadržani su im.«
Ali Toma zvani Blizanac, jedan od
dvanaestorice, ne bijaše s njima kad
dođe Isus. Govorili su mu dakle drugi
učenici: »Vidjeli smo Gospodina!« On
im odvrati: »Ako ne vidim na njegovim
rukama biljeg čavala i ne stavim svoj
prst u mjesto čavala, ako ne stavim
svoju ruku u njegov bok, neću
vjerovati.«
I nakon osam dana bijahu njegovi
učenici opet unutra, a s njima i Toma.
Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe,
stade u sredinu i reče: »Mir vama!«
Zatim će Tomi: »Prinesi prst ovamo i
pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je
u moj bok i ne budi nevjeran, nego
vjeran.«
Odgovori
mu
Toma:
»Gospodin moj i Bog moj!« Reče mu
Isus: »Budući da si me vidio,
povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a
vjeruju!«
Isus je pred svojim učenicima učinio i
mnoga druga znamenja koja nisu
zapisana u ovoj knjizi. A ova su
zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin
Božji, i da vjerujući imate život u imenu
njegovu.
Riječ Gospodnja.

Ovo naše vrijeme je uistinu milosno i
dragocjeno, po svojim svetkovinama,
liturgijskim slavljima i svemu onome što
možemo učiniti u svojoj vjeri, što
možemo izmoliti za sebe, svoje obitelji,
za svoje prijatelje, pa i one koji ne žele
ni svoju vjeru živjeti a kamo li nam
samima pomoći u našim nastojanjima.
Zašto je to tako? Pravi odgovor ni sam
ne znam, ali ga možemo zajedno
potražiti u ovim današnjim čitanjima.
Jučerašnje evanđelje kaže kako se Isus
najprije ukazao Mariji Magdaleni iz
koje bijaše istjerao sedam zloduha, pa
učenicima koji su išli, čitaj bježali u
Emaus, a zatim jedanaestorici. Niti su
povjerovali Mariji Magdaleni, niti
učenicima iz Emausa, ali kada se njima
ukazao, evanđelje kaže: Prekori njihovu
nevjeru i okorjelost srca što ne povjerovaše
onima koji ga vidješe uskrsla od mrtvih. I
reče im: »Pođite po svem svijetu,
propovijedajte evanđelje svemu stvorenju.«

Povećavalo se mnoštvo onih što
vjerovahu.
A Djela apostolska nastavljaju
govoriti o događanjima nakon što ih Isus
šalje da propovijedaju Evanđelje,
radosnu vijest i naviještaju Kraljevstvo
Božje. Jasno nam je da su imali
neprijatelje, progonitelje i čak i one koji
su im se otvoreno protivili, a na kraju su
skoro svi završili i mučeničkom smrću.
Zašto? Pa, prema onome što se i danas
vidi: Crkva je uvijek imala toliko
neprijatelja i protivnika da je pravo čudo
kako je živa, kako je opstala. Ni danas je
ne bi bilo da je samo ljudska tvorevina.
Ali, budući da je Krist na čelu Crkve,

ona i danas živi, djeluje i širi Kraljevstvo
Božje.
Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar, jer
je vječna ljubav njegova!
Prelijepo je bilo vidjeti Vas prije par
dana kako zajednički molite, slavite
Boga i pjevate liturgijske pjesme.
Mislim, da smo u pravom smislu, svojim
prijateljima i donatorima, predstavili
svoju župu, potrebe ove naše male
zajednice, ali također i mogućnost da i
naše prijatelje obradujemo svojim
darovima, a to su krunice koje ste sami
izradili. Najljepša Vam hvala i neka
Vam nikada ne bude teško činiti dobro.
„Onaj tko se možda umori, neka
ustrajnije i zdušnije moli“
I uvijek i na svakome mjestu najprije
Gospodinu zahvaljujte.
Mrtav bijah, a evo živim u vijeke
vjekova.
Nisu
nam
poznata
posljednja
vremena. Možemo ih tek malo naslutiti
prema Ivanovim riječima. Međutim,
otvorenih očiju pogledajmo oko sebe i
shvatiti ćemo koliko je ovo vrijeme
slično onome što Ivan piše. Za nas je
svaka nedjelja, svaka svetkovina, svaka
godina, posebno i milosno vrijeme.
Uopće nije važno koliko ćemo živjeti i
hoćemo li uopće doživjeti uslišanje
svojih molitava. Ali budite uvjereni: sve
naše molitve već su uslišane, već su se
ispunile čim smo ih izgovorili, a možda i
prije.
Nismo se ni pomolili kako treba za
duhovnu i materijalnu zajednicu, živu
Crkvu, a već je imamo. Broj je nešto
lijepo, ali je puno ljepše i vrijednije kako
i na koji način doživljavamo ovaj naš
susret, ovo misno slavlje, ovu današnju
uskrsnu nedjelju.

