
   

vladar i kako se najbolje živi i spasava vlastiti život. Međutim, i dalje ljudi u svojoj 
slobodi lutaju stranputicama i stvaraju poteškoće sebi i drugima. Ali i takav svijet 
Bog ljubi i za njega umire, ne samo u vremenu, nego svakodnevno.  

Time želi i nama samima kazati kako se ljubav i opraštanje uvijek isplate i 
kako svaka žrtva ima svoju budućnost u Bogu i njegovoj svetoj volji.  

Pomozimo jedni drugima na putu spasenja i svakim danom sve ćemo više 
odrastati u svojoj vjeri, a Gospodin mira i ljubavi jačat će nas u našim djelima ljubavi. 
Amen.  

Isus Krist je naš jedini Spasitelj i Otkupitelj! 

 

 
      O B A V I J E S T I :  
       
         Danas je,      11. 03.   ČETVRTA KORIZMENA  NEDJELJA - sredoposna  

                  Srebrenica: sv. misa u 11 sati.- PUT KRIŽA   

  Zvornik: sv. misa u 15 sati.  – PUT KRIŽA     

Ponedjeljak:      (12. 03.)        Sv. Maksimilijan, mučenik  

Utorak:             ( 13. 03.)         Sv. Kristina Perzijska, mučenica 

Srijeda:             (14. 03.) Sv. Lazar, biskup 

Četvrtak:          (15. 03.)          Sv. Zaharija, papa 

Petak:                (16. 03.)  Sv. Hilarije i Ticijan, mučenici 

Subota:             (17. 03.)          Sv. Patrik, biskup Irske 

U nedjelju je:    (18. 03.)  PETA KORIZMENA NEDJELJA – gluha 

      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! 

  

 
 
 
 
 

       

 

GODINA III., br. 15. – 11. 03. 2018. 

ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA 
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ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA 
11. ožujka 2018. 

Prvo čitanje: 2Ljet 36, 14-16.19-23  
Čitanje Druge knjige Ljetopisa 
     U one dane: Svi su svećenički poglavari 
i narod gomilali nevjeru na nevjeru 
slijedeći gnusna djela krivobožačkih 
naroda, oskvrnjujući dom Gospodnji, 
posvećen u Jeruzalemu. 
Gospodin, Bog njihovih otaca, slao je k 
njima zarana svoje glasnike, slao ih 
svejednako, jer mu bijaše žao svojega 
naroda i svojega prebivališta. Ali su se 
oni rugali Božjim glasnicima, prezirući 
njegove riječi i podsmjehujući se 
njegovim prorocima, dok se nije podigla 
Gospodnja jarost na njegov narod te više 
nije bilo lijeka. 
       Spalili su Božji dom, oborili 
jeruzalemski zid i sve utvrde njegove 
vatrom spalili. One što izbjegoše maču 
odvede Nabukodonozor u Babilon u 
sužanjstvo. Postali su robovi njemu i 
njegovim sinovima, dokle nije nastalo 
perzijsko kraljevstvo. Da bi se ispunila 
riječ koju Gospodin reče na Jeremijina 
usta: »Dokle se zemlja ne oduži svojim 
subotama, počivat će za sve vrijeme u 
pustoši dok se ne ispuni sedamdeset 
godina.« 
   Ali prve godine perzijskoga kralja Kira, 
da bi se ispunila riječ Gospodinova 
objavljena na Jeremijina usta, podiže 
Gospodin duh perzijskoga kralja Kira te 
on oglasi po svemu svojem kraljevstvu 
usmeno i pismeno: »Ovako veli perzijski 
kralj Kir: ’Sva zemaljska kraljevstva dade 
mi Gospodin, Bog nebeski. On mi naloži 
da mu sagradim dom u Jeruzalemu, u 
Judeji. Tko je god među vama od svega 
njegova naroda, Bog njegov bio s njim, pa 
neka ide onamo!’«  
Riječ Gospodnja. 
 
Otpjevni psalam: Ps 137, 1-8 
Nek mi se jezik za nepce prilijepi ako 
spomen tvoj smetnem ja ikada. 

    Na obali rijeka babilonskih 
sjeđasmo i plakasmo 
spominjući se Siona; 
o vrbe naokolo 
harfe svoje bijasmo povješali. 
    I tada porobljivači naši 
zaiskaše od nas da pjevamo, 
 
Drugo čitanje: Ef 2, 4-10 
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola 
Efežanima 
Braćo: Bog, bogat milosrđem, zbog velike 
ljubavi kojom nas uzljubi, nas koji bijasmo 
mrtvi zbog prijestupa, oživi zajedno s 
Kristom – milošću ste spašeni! – te nas 
zajedno s njim uskrisi i posadi na nebesima u 
Kristu Isusu: da u dobrohotnosti prema 
nama u Kristu Isusu pokaže budućim 
vjekovima preobilno bogatstvo milosti svoje. 
Ta milošću ste spašeni po vjeri! I to ne po 
sebi! Božji je to dar! Ne po djelima, da se ne 
bi tko hvastao. Njegovo smo djelo, stvoreni u 
Kristu Isusu za dobra djela, koja Bog 
unaprijed pripravi da u njima živimo. Riječ 
Gospodnja. 

Evanđelje: Iv 3,14-21  
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu 
     U ono vrijeme: Reče Isus Nikodemu: »Kao 
što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako 
ima biti podignut Sin Čovječji da svaki koji 
vjeruje u njemu ima život vječni. Uistinu, Bog 
je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina 
Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje 
ne propadne, nego da ima život vječni. Ta 
Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, 
nego da se svijet spasi po njemu.  
      Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko 
ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u 
ime jedinorođenoga Sina Božjega. A ovo je taj 
sud: Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su 
više ljubili tamu nego svjetlost jer djela im 
bijahu zla. Uistinu, tko god čini zlo, mrzi 
svjetlost i ne dolazi k svjetlosti da se ne 
razotkriju djela njegova; a tko čini istinu, 
dolazi k svjetlosti nek bude bjelodano da su 
djela njegova u Bogu učinjena.«  
Riječ Gospodnja. 

SVJETLOST JE DOŠLA 
NA SVIJET! 

 

Draga braćo i sestre, dragi vjernici! 

     Naša promišljanja uvijek započinjem 
ovim riječima, kako bismo se odmah na 
početku upitali: koliko smo radosni jedni s 
drugima, koliko smo jedni drugima dragi, 
koliko smo braća i sestre i po imenu i po 
prezimenu, i kako se uistinu trudimo u 
svojoj vjeri. 

      Neke je stvari vrlo lako izgovoriti, ali 
kada dođu na provjeru, kada ih treba 
naglas kazati, onda nam nešto zapne u 
grlu ili se čak i uplašimo. 

      Svjedoci smo stalnih previranja, svađa, 
raznih vrsta razmirica. Uvijek nekome 
nešto nije pravo i neprestano nalazi razlog 
za ljutnju i tako u nedogled. 

      Kao i prijašnjih dana i nedjelja, tako 
ćemo i danas, pogledati što nam je najbolje 
učiniti za dobro ove naše žive Crkve kojoj 
pripadamo. 

Srdžba se i milosrđe Gospodnje očituje 
prognanstvom i izbavljenjem naroda.  

Nisu teška samo ova naša 
vremena. Prema Drugoj knjizi Ljetopisa, 
jasno vidimo kako je uvijek bilo otpada, 
nevjere, rušenja svetinja i bogomolja, 
kako su ljudi u svim vremenima bili skloni 
otpadu pa i samouništenju.  

Ovaj događaj današnjeg čitanja lako se 
može usporediti s našom župom i onim 
što se i nama samima događa.  

Preko sedamdeset godina nemamo 
župnu crkvu i tko zna koliko ćemo još 
čekati da se ona izgradi. Zato već danas 
moramo odlučiti što nam je činiti, kako i 
na koji način da popravimo svoje duhovne 
i materijalne ruševine. Neće biti lako, ali 
već po Vašoj prisutnosti i onome što 
činite, jasno vidim da imamo snage i volje, 
a vjerujem i Božje milosti, sve učiniti 
novim, drugačijim i boljim. 

 

Nek mi se jezik za nepce prilijepi ako 
spomen tvoj smetnem ja ikada. 

Ovaj psalam na obalama 
babilonskih rijeka, mogao bi lako biti naš 
psalam na obali rijeke Drine.  

Jedino je mala razlika u nama što 
smo se vratili svojim korijenima i sada 
možda tugujemo za svima onima koji su 
protjerani, koji su raseljeni ili poubijani.  

I opet se vraćamo našoj molitvi, 
opraštanju, tugovanju možda i sa suzama, 
ali i radosnoj pjesmi i otvorenom pogledu 
u životnu stvarnost koja nam je izazov i 
svakodnevna zadaća da se pokaže naša 
vjera. 

 
Mrtvi grijesima, milošću ste spašeni.  

Pavao u pismu Efežanima, danas 
govori nama: Božja milost uvijek se daje 
izobilno, preko svake mjere onima koji je 
traže i koji to žele, koji su otvoreni 
njegovim darovima.  

Ponekad i sami kažemo, pa ne ide 
nam ovo, nismo postigli svoj cilj. Međutim, 
možda se uopće nismo obratili Bogu za 
pomoć, nego sve želimo sami.  

Uvijek prije svake odluke, a 
pogotovo ako se radi o velikim potrebama, 
treba zamoliti Božju milost, prosvjetljenje 
i vodstvo Duha   Svetoga i sve će biti 
sigurno kako je najbolje i najspasonosnije. 
 

Bog je poslao Sina na svijet da se svijet 
spasi po njemu. 

U Božjoj volji i njegovim djelima 
možemo sve pročitati i jasno vidjeti stvari 
o kojima možda nismo do sada previše 
promišljali.  

Na njegovu riječ nastao je ovaj 
vidljivi, ali i nevidljivi svijet, materijalni i 
duhovni. Nadalje, mi smo u tmo svijetu, u 
njemu živimo, mičemo se i jesmo.  

Onoga trenutka kada je tom 
svijetu prijetila propast, kada su se ljudi i 
previše udaljili, Gospodin je poslao Sina 
svoga kako bi ljudima pokazao tko je 


