život

i rad i živjela punih 90 godina, služeći Bogu i Crkvi onako kako sam
to najbolje znala. Pored svih poteškoća, Bog je uvijek kada mi je bilo
najteže, brisao moje suze i nosio me dalje.“ (Johanna Prossegger, 1928.-2018.)
Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge!
Kada poslušamo evanđelje i usporedimo sa svojim mislima, pa se
sjetimo svega lijepog i dobrog što imamo i doživljavamo u svojoj vjeri,
kakva je naša reakcija? Jesmo li razočarani, umorni, skrhani, zaplašeni
životom i njegovim izazovima ili se u nama budi nezaustavljivi osjećaj da
smo jedna živa i odgovorna zajednica, prava Crkva koja bi mogla i brda
premještati.
Eto, to je vjera o kojoj Krist naš Gospodin i Spasitelj mnogo puta govori i
uvijek je tu pored nas, da nas snaži i jača, spreman da nam pomogne i
zajedno s nama ponese sve križeve, izliječi naše boli i bude dio naše
sadašnjosti i budućnosti. Amen.

GODINA V., br. 25. – 19. 05. 2019.

PETA

U S K R S N A NEDJELJA

OBAVIJESTI:
Danas je (19. 05. 2019.): PETA U S K R S N A NEDJELJA
Srebrenica: sv. misa je u 11 sati, pro populo - krunica
Zvornik: sv. misa u 17 sati: + Nada Miklaučić-Perković - krunica
Ponedjeljak: (20. 05. 2019.) Sv. Bernardin Sijenski, prezbiter
Utorak:

(21. 05. 2019.) sv. Kristofor i 24 mučenika Meksika

Srijeda:

(22. 05. 2019.) sv. Rita iz Cascie, redovnica

Četvrtak:

(23. 05. 2019.) sv. Deziderije (Željko, ŽELIMIR)

Petak:

(24. 05. 2019.) POSVETA BAZILIKE SV. FRANJE U ASIZU

Subota:

(25. 05. 2019.) sv. Beda Časni, prezb. i crkv. naučitelj

Danas je (26. 05. 2019.): Š E S T A U S K R S N A NEDJELJA

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

PETA USKRSNA NEDJELJA
19. svibnja 2019.
Prvo čitanje: Dj 14, 21b-27
Čitanje Djela apostolskih
U one dane: Vratiše se Pavao i
Barnaba u Listru, u Ikonij i u Antiohiju.
Učvršćivali su duše učenika bodreći ih da
ustraju u vjeri jer da nam je kroz mnoge
nevolje ući u kraljevstvo Božje.
Postavljali su im po crkvama starješine te
ih, nakon molitve i posta, povjeravahu
Gospodinu u kojega su povjerovali.
Pošto su prešli Pizidiju, stigoše u
Pamfiliju. U Pergi navijestiše riječ pa
siđu u Ataliju. Odande pak odjedriše u
Antiohiju, odakle ono bijahu povjereni
milosti Božjoj za djelo koje izvršiše.
Kada stigoše, sabraše Crkvu i
pripovjediše što sve učini Bog po njima:
da i poganima otvori vrata vjere.
Riječ Gospodnja.

Drugo čitanje: Otk 21, 1-5a
Čitanje Otkrivenja
apostola

svetog

Ivana

Ja, Ivan, vidjeh novo nebo i novu
zemlju jer – prvo nebo i prva zemlja
uminu; ni mora više nema. I sveti
grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s
neba od Boga, opremljen kao
zaručnica nakićena za svoga muža. I
začujem jak glas s prijestolja: »Evo
šatora Božjeg s ljudima!
On će prebivati s njima: oni će biti
narod njegov, a on će biti Bog s
njima. I otrt će im svaku suzu s očiju
te smrti više neće biti, ni tuge, ni
jauka, ni boli više neće biti jer –
prijašnje uminu.«
Tada onaj što sjedi na prijestolju
reče: »Evo, sve činim novo!«
Riječ Gospodnja.
Evanđelje: Iv 13, 31-33a.34-35

Otpjevni psalam: Ps 145, 8-13b

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Blagoslivljat ću dovijeka ime tvoje,
Bože, kralju moj!

Pošto Juda iziđe iz blagovališta,
reče Isus: »Sada je proslavljen Sin
Čovječji i Bog se proslavio u njemu!

Milostiv je i milosrdan Gospodin,
spor na srdžbu, bogat dobrotom.
Gospodin je dobar svima,
milosrdan svim djelima svojim.
Nek te slave, Gospodine, sva djela
tvoja
i tvoji sveti nek te blagoslivlju!
Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva,
neka o sili tvojoj govore.
Nek objave ljudskoj djeci silu tvoju
i slavu divnoga kraljevstva tvoga.
Kraljevstvo tvoje kraljevstvo je vječno,
tvoja vladavina za sva pokoljenja.

Ako se Bog proslavio u njemu, i
njega će Bog proslaviti u sebi, i
uskoro će ga proslaviti! Dječice, još
sam malo s vama.
Zapovijed vam novu dajem: ljubite
jedni druge; kao što sam ja ljubio
vas, tako i vi ljubite jedni druge. Po
ovom će svi znati da ste moji
učenici: ako budete imali ljubavi
jedni za druge.«
Riječ Gospodnja.

OTRT ĆE IM SVAKU
SUZU S OČIJU
Draga braćo i sestre, dragi vjernici,
dragi župljni!
Još se, vjerujem, dobro sjećate svog
hodočašća u Đakovo, kao i svega što
smo tamo vidjeli i doživjeli: katedrala,
muzej
i
galerija
Strossmayer,
bogoslovija, biskupija, sam grad
đakovo. I svatko bi mogao nešto
posebno istaknuti, a najbolje je reći: bez
Vas i Vašeg sudjelovanja, sve bi to
postojalo, ali mi ne bismo ništa vidjeli
niti bismo što doživjeli. Zato Vas i sada
molim, da što srdačnije i odgovornije
molimo za obnovu naše župe, naših
ruševina, ali na poseban način za našu
živu Crkvu.
Biskup Strossmayer, zajedno s biskupom
Stadlerom je obnavljao župu Zvornik, a
mi smo prvi odgovor za obnovu naše
župe dobili upravo od nadbiskupa Đure
Hranića. Ima tu neke simbolike, ali i sve
to nešto znači.
Pripovjediše Crkvi što sve Bog
učini po njima.
Slično današnjem prvom čitanju i mi
bismo mogli sve nabrojati kuda smo
prošli i kako nam je bilo. Apostoli su
odgovorno slijedili glas Duha Božjega i
on ih je pokretao i poticao da svim
narodima navijeste Radosnu vijest
Božju, Kraljevstvo Božje. Nije se ni kod
njih ništa događalo bez poteškoća, a
najveća poteškoća je bio događaj
Isusove muke i smrti i njihova izdaja.
Međutim, snaga uskrsnuća i susret s
uskrslim Gospodinom, uklanjao je sve
zapreke i oni su išli dalje, a Radosna
vijest se sve više širila.

Blagoslivljat ću dovijeka ime tvoje,
Bože, kralju moj!
Divno je slušati Vas kako pažljivo
pratite čitanja i propovijed, ali je još
bolje kada sami sudjelujete svojim
misnim odgovorima, pjesmom, svojim
molitvama. Mi ćemo, a već donekle smo
i uspjeli, naučiti sve Božje zapovijedi,
molitve, litanije i sve što propisuje
Crkva.
Neki dan sam vidio jednog studenta iz
Afrike koji je za šest mjeseci naučio
hrvatski jezik. Nama će ipak trebati malo
više vremena za puno toga, a pogotovo
ako budemo iščitavali Bibliju. No,
najbitnije
je
ustrajno
moliti
i
zahvaljivati, te vjerovati u uslišanje
svojih molitava.
Otrt će im Bog svaku suzu s očiju.
Jedna meni poznata osoba, koja je
skoro svakodnevno donosila cvijeće u
svoju crkvu, o svojem životu priča
slijedeće: „U obitelji nas je bilo
dvanaestoro. Dva brata su otišla u
svećenike, a tri sestre su postale časne
sestre. Ja sam bila vjeroučiteljica i radila
sam u bašči. Oboljela sam od
tuberkuloze s 50 godina. Shrvana
bolešću, otišla sam u Fatimu na
hodošašće. Vratila sam se potpuno
zdrava i osnažena. Međutim, nakon više
godina bolest se ponovno vratila i ja sam
pala na bolesničku postelju. Zamolila
sam da me povedu u Međugorje.
Putovala sam na posebnom bolesničkom
krevetu. Ali kad sam ušla u crkvu i
nakon duge molitve, čula sam neki glas.
Najprije sam mislila da mi netko od
hodočasnika nešto govori, a onda sam
osjetila posebnu toplinu u cijelom tijelu i
da mi nešto kaže ustani i sjedni. Ja sam
to i učunila i svi su vidjeli da se dogodilo
čudo ozdravljenja. Nastavila sam svoj

