Duh Sveti poučavat će vas o svemu.
Kada idemo u školu onda nas poučavaju razni učitelji, naši roditelji ili svi ljudi s kojima
se susrećemo. Svi oni ostavljaju na nama neki trag. Danas se pred nas, oko nas i u nas
stavljaju darovi Duha Svetoga: mudrost, razum, savjet, jakost, znanje, pobožnost i strah
Božji. Sve ih imamo i svi su pred nama i u nama. Onoliko su naši koliko s njima
surađujemo i što se više prepustimo tim darovima i koristimo, surađujemo s njima to će
naš život imati više smisla i prepreke će postajati manje, lakše ćemo ih nadvladavati.
Nismo se mi danas ovdje sami pozvali, mi smo se odazvali na Njegov poziv. Netko nas je
poučio, a svojom voljom smo prihvatili taj poziv i došli tu. Također, možemo sjediti
skrštenih ruku i nijemo sve promatrati, ali nas Duh Sveti poriče da razmišljamo, molimo,
da se obratimo i također da s njime surađujemo u izgradnji Kraljevstva Božjega.
Odgovorimo darovima Duha Svetoga i vidjet ćemo kako je svijet mnogo lakši i
prihvatljiviji kao i svi ljudi koje susrećemo u svome životu. Amen.

GODINA III., br. 29. – 09. 06. 2019.

PEDESETNICA – D U H O V I

OBAVIJESTI:
Danas je, (09. 06.) PEDESETNICA - D U H O V I - mlada nedjelja
DAN KRUHA SV. ANTE: Činimo dobro zajedno!
Srebrenica: sv. misa u 11 sati: na nakanu - Krunica
Zvornik: sv. misa u 17 sati: pro populo – Krunica
Ponedjeljak:

(10. 06.)

Bl. Dj. Marija Majka crkve

Utorak:

( 11. 06.)

Sv. Barnaba, apostol; bl. Jolanda, Ljubica

Srijeda:

(12. 06 .)

Sv. Gašpar Bertoni

Četvrtak:

(13. 06.)

Petak:

(14. 06.)

Sv. Elizej, prorok

Subota:

(15. 06.)

Sv. Vid, mučenik

SV. ANTO PADOVANSKI, prezbiter i c. nauč.

U nedjelju je: (16. 06.) 11. NEDJ. KROZ GODINU – PRESVETO TROJSTVO
Srebrenica: sv. misa u 11 sati: na nakanu - Krunica
Zvornik: sv. misa u 17 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!

ZVORNIK - SREBRENICA

PEDESETNICA - DUHOVI
09. lipnja 2019.
NAPOMENA:
▪ Nakon drugoga čitanja čita se ili pjeva
Posljednica. ▪ Nakon nedjelje Pedesetnice
uskrsna se svijeća prenese i postavi pored krsnog
zdenca. Pali se u slavljima krštenja da bi se na
njoj palile krsne svijeće. U bogoslužju sprovoda
uskrsna se svijeća postavlja i pali pored lijesa da
bi se na taj način pokazalo kako je kršćaninova
smrt njegova istinska osobna Pasha. (U tom
slučaju kod lijesa nisu potrebne druge svijeće.)

Prvo čitanje: Dj 2, 1-11
Čitanje Djela apostolskih
Kad je napokon došao dan Pedesetnice,
svi su bili zajedno na istome mjestu. I
eto iznenada šuma s neba, kao kad se
digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u
kojoj su bili. I pokažu im se kao neki
ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po
jedan na svakoga od njih. Svi se
napuniše Duha Svetoga i počeše
govoriti drugim jezicima, kako im već
Duh davaše zboriti.
A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi
pobožni iz svakog naroda pod nebom.
Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo
i smete jer ih je svatko čuo govoriti
svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i
divili se govoreći: »Gle! Nisu li svi ovi
što govore Galilejci? Pa kako to da ih
svatko od nas čuje na svojem
materinskom jeziku? Parti, Međani,
Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje
i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i
Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko
Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i
sljedbenici, Krećani i Arapi – svi ih mi
čujemo gdje našim jezicima razglašuju
veličanstvena djela Božja.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:Ps 104, 1ab
Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi
lice zemlje!
Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina!
Gospodine, Bože moj silno si velik!
Kako su brojna tvoja djela, Gospodine,
puna je zemlja stvorenja tvojih.
Ako dah im oduzmeš, ugibaju,
i opet se u prah vraćaju.
Pošalješ li dah svoj, opet nastaju,
i tako obnavljaš lice zemlje.
Drugo čitanje: Rim 8, 8-17
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola
Rimljanima
Braćo: Oni koji su u tijelu ne mogu se
Bogu svidjeti. A vi niste u tijelu, nego u
Duhu, ako Duh Božji prebiva u vama. A
nema li tko Duha Kristova, taj nije njegov.
I ako je Krist u vama, tijelo je doduše
mrtvo zbog grijeha, ali Duh je život zbog
pravednosti. Ako li Duh onoga koji uskrisi
Isusa od mrtvih prebiva u vama, Onaj koji
uskrisi Krista od mrtvih oživit će i smrtna
tijela vaša po Duhu svome koji prebiva u
vama. Riječ Gospodnja.
Evanđelje: Iv 14, 15-16.23b-26
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Reče Isus svojim
učenicima:
»Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje
čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati
drugoga Branitelja da bude s vama
zauvijek. Ako me tko ljubi, čuvat će moju
riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k
njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti.
Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva. A
riječ koju slušate nije moja, nego Oca koji
me posla.
To sam vam govorio dok sam boravio s
vama. Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac
poslati u moje ime, poučavat će vas o
svemu i dozivati vam u pamet sve što vam
ja rekoh.« Riječ Gospodnja.

SVI SE NAPUNIŠE DUHA SVETOGA
Draga braćo i sestre, dragi vjernici,
dragi župljani!
Današnja svetkovina ne samo da je
nedjelja, ne samo da je pedesetnica, ne
samo da je završetak uskrsnog vremena
nego je i jedan poseban događaj:
apostoli primaju darove Duha Svetoga,
krštenje u Duhu Svetome, a danas ta
radost i ta zadaća pripada nama
samima.
Naime, naše svetkovine nisu samo
sjećanje, nego i uprisutnjenje svega
onoga što se događalo u prvoj crkvi,
kroz povijest i to isto se snagom
Kristovog uskrsnuća događa i danas. Mi
se nismo sabrali na komemoraciju nego
na stvarnost koja se očituje ovdje i pred
nama voljom Božjom po Isusu Kristu,
sinu Božjemu u jedinstvu s Duhom
svetim.
Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše
govoriti.
Evo kako je to bilo u ono vrijeme.
Djela apostolska lijepo pojašnjavaju,
opisuju i govore nam što se sve
dogodilo: razdijeljeni jezici, šum s neba,
svi su ih razumjeli na svojim jezivima.
Crkva je danas u svim dijelovima
svijeta, govori se raznim jezicima,
svatko razumije liturgiju, svetu misu na
svome jeziku, Biblija je prevedena na
skoro sve jezike. Kada su naši teolozi
šezdesetih godina prevodili Bibliju, to je
bio pravi podvig. Onda su se trudili da
svaka obitelj, svaka kuća ima Bibliju,
kako bi se čitala i pojedinačno i
zajednički. Slično i mi danas nastojimo
slušati, učiti Riječ Božju i podijeliti tu
radost s drugim ljudima. Ništa nas neće
tako obradovati i usrećiti kao što su naše
molitve, pjesme, hodočašća i Riječ

Božja koju slušamo, sakramenti u
kojima sudjelujemo.
Pošalji Duha svojega, Gospodine, i
obnovi lice zemlje!
Mi
se
ponekada
zanosimo
materijalnim obnovama i raznim idejama
gradnje, ovog našeg porušenog i
devastiranog svijeta. Sve je to dobro.
Međutim,
kada
negdje
idemo,
nastupamo ili se želimo predstaviti onda
to najbolje možemo svojom molitvom,
pjesmom, svojom pobožnošću i nečim
što možemo s drugim ljudima podijeliti,
krunice ili drugi nabožni predmeti.
Također nam je drago kada i tih mjesta
možemo ponijeti neku uspomenu, pa
makar se radilo o najobičnijem
kamenčiću.
To sve govori koliko je važna
duhovna, osobna obnova, promjena
stavova i mišljenja, proširenje vidika na
svijet i vrijeme. Vidjeli ste, neki dan,
odakle sve ljudi dolaze u Međugorje. A
znam sigurno, da mnogi naši vjernici
nikada nisu bili tamo i da nikada neće
otići jer i ne znaju što tamo mogu
pronaći.
Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji.
Jednom je netko lijepo rekao: „Naša
vjera nije samo traženje Boga, nego je
Bog pronašao nas!“ Naime, darovao nas
je ovome svijetu, a onda nam je dao i
samoga sebe, žrtvovao se za nas i umro
na križu kako bi uskrsnuo. Vjera je
milost i dar i Božja ljubav u
sakramentima i otajstvima naše vjere.
Sveti Pavao kada piše Rimljanima,
Solunjanima, Kološanima, to je isto kao
da piše i nama. U svakom retku trebamo
prepoznati sebe kao zajednicu i
pojedinačno. Budemo li tako shvaćali,
sve ćemo lakše i jednostavnije razumjeti.

