Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići.
Ovaj događaj pred Hramom svakako da možemo primjeniti na našu sadašnjost.
Isus iz hrama izgoni sve one koji od njega prave mjesto za trgovinu, koji se cjenkaju ne
samo s ljudima, nego i Bogu hoće da postave cijenu, da ga ucjenjuju. To se ponekad
događa i nama. Ići ćemo na misu ili postimo da postignemo ovo ili ono, a Bog nam je već
sve dao.
Imamo pravo moliti, ali ne smijemo biti nesretni, ako ne osjećamo trenutno uslišanje, ako
imamo u životu poteškoća. Radije svoje muke pridružimo Njegovoj muci, a za život
zamolimo snage da podnesemo životne napore. „Podaj mi Gospodine da budem dostajan
križa koji mi povjeravaš, mjesta koje si dao i Šimunu Cirencu!“

GODINA III., br. 14. – 04. 03. 2018.

Isus je stvarno u tri dana podigao hram svoga tijela, uskrsnuo je. Međutim, ako mi to ne
shvatimo, onda je ta muka i patnja za nas izgubljena. On nas ne želi prisiliti, nego da se u
potpunoj slobodi opredjelimo za Njega, za Boga i Gospodina, za Spasitelja cijeloga svijeta
i svakoga od nas pojedinačno. Isuse hvala ti što si nas spasio i otkupio!
Isus Krist je naš jedini Spasitelj i Otkupitelj! Amen.

OBAVIJESTI:
Danas je,

04. 03.

Ponedjeljak: (05. 03.)
Utorak:
( 06. 03.)

TREĆA KORIZMENA NEDJELJA - bezimena
Srebrenica: sv. misa u 11 sati.- PUT KRIŽA
Zvornik: sv. misa u 15 sati. – PUT KRIŽA
Sv. Teofil, sv. Ivan od Križa
Sv. Julijan, biskup

Srijeda:

(07. 03.)

Sv. Perpetua i Felicita, mučenice

Četvrtak:

(08. 03.)

Petak:

(09. 03.)

Sv. Franciska Rimska, redovnica

Subota:

(10. 03.)

Sv. Viktor, sv. Makarije, sv. Simplicije

Sv. Ivan od Boga, sv. Apolonije i Filemon, mučenici

U nedjelju je: (11. 03. ) ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA – sredoposna
Srebrenica: sv. misa u 11 sati. i Zvornik: sv. misa u 15 sati. – PUT KRIŽA
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!

TREĆA KORIZMENA NEDJELJA

ZVORNIK - SREBRENICA

TREĆA KORIZMENA NEDJELJA
04. ožujka 2018.
Prvo čitanje: Izl 20, 1-17
Zakon bijaše dan po Mojsiju.
Čitanje Knjige izlaska
U one dane: Bog izgovori sve ove riječi:
»Ja sam Gospodin, Bog tvoj, koji sam te
izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva.
Nemoj imati drugih bogova uz mene.
Ne pravi sebi urezana lika ni obličja bilo
čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji,
ili u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se
niti im služi. Jer ja, Gospodin, Bog tvoj,
Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh
otaca – onih koji me mrze – na djeci do
trećeg i četvrtog koljena, a iskazujem
milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje
zapovijedi.
Ne uzimaj uzalud imena Gospodina, Boga
svoga, jer Gospodin ne oprašta onome koji
uzalud izgovara ime njegovo.
Sjeti se da svetkuješ dan subotni. Šest dana
radi i obavljaj sav svoj posao. A sedmoga je
dana subota, počinak posvećen Gospodinu,
Bogu tvojemu. Tada nikakva posla nemoj
raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga
tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živina tvoja, niti
došljak koji se nađe unutar tvojih vrata. Ta i
Gospodin je šest dana stvarao nebo, zemlju
i more i sve što je u njima, a sedmoga je
dana počinuo. Stoga je Gospodin
blagoslovio i posvetio dan subotni.
Poštuj oca svoga i majku svoju da imadneš
dug život na zemlji koju ti daje Gospodin,
Bog tvoj.
Ne ubij!
Ne učini preljuba!
Ne ukradi!
Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga!
Ne poželi kuće bližnjega svoga! Ne poželi
žene bližnjega svoga; ni sluge njegova, ni
sluškinje njegove, ni vola njegova, ni
magarca njegova, niti išta što je bližnjega
tvoga!«
Otpjevni psalam: Ps 19, 8-11
Gospodine, ti imaš riječi života vječnoga!

Drugo čitanje: 1Kor 1, 22-25
Propovijedamo Krista raspetoga: ljudima
sablazan, a pozvanicima Božjima mudrost.
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla
apostola Korinćanima
Braćo! Židovi znake ištu i Grci mudrost
traže, a mi propovijedamo Krista raspetoga:
Židovima
sablazan,
poganima
ludost,
pozvanima pak – i Židovima i Grcima – Krista,
Božju snagu i Božju mudrost. Jer lûdo Božje
mudrije je od ljudi i slabo Božje jače je od
ljudi.
Riječ Gospodnja.
Evanđelje: Iv 2, 13-25
Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana
podići.
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
Blizu bijaše židovska Pasha. Stoga Isus
uziđe u Jeruzalem. U Hramu nađe prodavače
volova, ovaca i golubova i mjenjače gdje sjede.
I načini bič od užeta te ih sve istjera iz Hrama
zajedno s ovcama i volovima. Mjenjačima rasu
novac i stolove isprevrta, a prodavačima
golubova reče: »Nosite to odavde i ne činite od
kuće Oca mojega kuću trgovačku.« Prisjetiše se
njegovi učenici da je pisano: Izjeda me revnost
za dom tvoj.
Nato se umiješaju Židovi i upitaju ga: »Koje
nam znamenje možeš pokazati da to smiješ
činiti?« Odgovori im Isus: »Razvalite ovaj
hram i ja ću ga u tri dana podići.« Rekoše mu
nato Židovi: »Četrdeset i šest godina gradio se
ovaj hram, a ti da ćeš ga u tri dana podići?« No
on je govorio o hramu svoga tijela. Pošto
uskrsnu od mrtvih, prisjetiše se njegovi učenici
da je to htio reći te povjerovaše Pismu i besjedi
koju Isus reče.
Dok je boravio u Jeruzalemu o blagdanu Pashe,
mnogi povjerovaše u njegovo ime promatrajući
znamenja koja je činio. No sam se Isus njima
nije povjeravao jer ih je sve dobro poznavao i
nije trebalo da mu tko daje svjedočanstvo o
čovjeku: ta sam je dobro znao što je u čovjeku.
Riječ Gospodnja.

PROPOVIJEDAMO
KRISTA!

Sve nam to govori koliko je ljudski život
kompliciran i kako galjudi još više i sami
znaju zakomplicirati.

Draga braćo i sestre, dragi vjernici!

Gospodine, ti imaš riječi života vječnoga!

Vjerujem da ste neizmjerno radosni zbog
slavljenja ove svete mise, a pogotovo što je
ovo punina Vaše korizme, vaših molitava i
najbolja mogućnost da se pomolimo Bogu i
zahvalimo na njegovim darovima.

I da se ne bismo previše uvlačili u
nepotrebne rasprave, psalmista nas upućuje
na onoga tko je iznad svega i kome se svi
moramo klanjati, ali također pokazati i
svokju zahvalnost i svoju usmjerenost korz
život i njegove napore.

Ovo ćemo ponoviti mnogo puta, sve dok se
istinski ne budemo radovali misnom slavlju i
onome što u njemu imamo i shvatimo, prema
svojim mogućnostima, kako je to
najveličanstveniji događaj u našem gradu,
današnjem danu, našem životu i na cijelome
svijetu.
Apostoli su to shvatili, ali tek poslije
uskrsnuća i zato im ništa nije bilo teško
učiniti za Krista. Mi se polako uživljavamo u
ovu tajnu naše vjere i ne trebamo se čuditi
što odmah sve ne razumijemo. Naime, kada
bismo razumjeli, ovdje bi nas bilo mnogo
više, a pored nas i oni koji su čuli naše
svjedočenje. Ali, sve u svoje vrijeme.
Zakon bijaše dan po Mojsiju.
Čuli smo za Deset zapovijedi. Učili smo
ih nekada davno na vjeronauku i vjerujem
da ih još poznajemo. Danas je najvažnije
shvatiti kako je Gospodin, Otac nebeski kroz
tri zapovijedi uredio sve odnose s ljudima;
svoje vrhovništvo, poštivanje koje prema
njemu moraju imati svi ljudi i svetkovanje
Gospodnjih svetkovina, slavljenje Božjega
dana.
Međutim, za odnose među ljudima, trebalo
je čitavih sedam zapovijedi. To nije samo da
se urede odnosi ili da se postigne neki broj,
nego stvarno je jako teško ljude međusobno
špomiriti, odrediti granice poštivanja među
djecom i roditeljima, među starijima i
mlađima, pa onda poštivasnje život,
ljudskog dostojanstva, svetosti osobe,
nepovredivost tuđih dobara.

Ovih dana imali smo duhovne vježbe.
Vi se sami u vjeri usavršavate kroz svoju
molitvu, post i pokoru. Ako bismo po cijeli
dan samo molili, ne bismo uspjeli skoro ništa
učiniti od one veličanstvene ljubavi koju
nam Bog pruža svaki dan.
A on se opet nadvija i nad našu grešnost i
nemarnost, nad sve naše padove i traži-hita
da nas spasi.
Propovijedamo Krista raspetoga: ljudima
sablazan, a pozvanicima Božjima mudrost.
Čitajući Sveto pismo možemo lako
vidjeti koliko je divnih djela, veličanstvenih
čudesa, od onih u pustinji pripovratku iz
egipatskog ropstva, pa do mnoštva čudesa
koja je sam Isus učinio. I kada bi se sve
zapisalo što je Isus učinio i izrekao u svom
djelovanju ne bi bile dostatne sve knjige
cijeloga svijeta.
A nama je najvažnije da shvatimo, barem
nešto od veličanstvene ljubai raspetoga
Krista. I danas ćemo ga promatrati na
Križnom putu, u njegovoj boli, susretu s
majkom, sa Šimunom Cirencem, s ljudima
Jeruzalema, u njegovim padovima i na
poseban način kada umire, kako ispušta dušu
svoju.
Neko je dijete u svakom pogledu na
raspetoga Krista strašno plakalo. I mi
bismo trebali barem suosjećati kolika je ta
bol koju Isus podnosi iz ljubavi prema
nama.

