
     

od tih djela, nikada nam ne smiju biti teška djela ljubavi. 

Mi smo sa svih strana obasuti krivim informacijama o ljubavi, pa samo volimo i 
poštivamo one koji su nam nešto dobro učinili. Čim pronađemo najmanju sitnicu 
Da nekome okrenemo leđa mi to odmah učinimo, kao bit će nam lakše da nam ne 
dodijavaju, da smo slobodni. A onda se još više zarobimo u svoju samoću, svoje 
poroke, razne ovisnosti. Onaj tko iskreno ljubi Boga i bližnjega najslobodniji je 
na cijelome svijetu. 

Neka i oni budu jedno kao i mi! Mi se često molimo, propovijedamo, trudimo 
oko djela vjere, a onda shvatimo kako smo tek na početku. I dobro je tko to 
razumije i nastoji barem nešto promijeniti. Veliki broj ostane pri starim, lošim 
navikama, ne želi ništa na sebi raditi, na sebi promijeniti. A dobro znamo kakvi 
smo ako se svakodnevno ne brinemo oko vanjske čistoće. Tako bi trebalo biti i s 
duhovnim stanjem. Svakodnevno se moramo krijepiti Riječju Božjom, dobrim 
djelima, svojim molitvama. Isus govori o svojoj poslušnosti i jedinstvu s Ocem. 
To je i naša zadaća, da se slušamo, poštujemo, da smo jedinstveni, bilo to zgodno 
ili nezgodno.  
Uspjet ćemo izgraditi i obnoviti naše svetinje, našu živu Crkvu samo u onoj mjeri 
koliko budemo jedinstveni, ustrajni, koliko se oslonimo da Ljubav i pomoć Božju.  
       Isuse, blaga i ponizna srca, učini naša srca po srcu svome! Amen. 

      O B A V I J E S T I :  
       
         Danas je,       13. 05.          SEDMA VAZMENA NEDJELJA-Gospa Fatimska 

                                                     Srebrenica: sv. misa u 11 sati.  - Krunica  
  Zvornik: sv. misa u 15 sati.        – Krunica 
Ponedjeljak:          (14. 05.)          Sv. Matija, apostol  

Utorak:                  ( 15. 05.)         Sv. Severin, biskup 

Srijeda:                  (16. 05.)      Sv. Margareta Kortonska, pokornica 

Četvrtak:               (17. 05.)          Sv. Paškal Bajlonski, redovnik 

Petak:                    (18. 05.)      Sv. Feliks Kantalicijski, redovnik 

Subota:                 (19. 05.)          Sv. Urban I., papa 

U nedjelju je:    (20. 05.) D U H O V I - P E D E S E T N I C A – mlada nedjelja 
                                                      

      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!  
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SEDMA VAZMENA NEDJELJA 
13. svibnja 2018. 

 
Prvo čitanje: Dj 1, 15-17.20a.20c  
Treba da jedan od ovih bude 
svjedokom njegova uskrsnuća.   

Čitanje Djela apostolskih 
     U one dane ustade Petar među 
braćom – a bijaše sakupljenog 
naroda oko sto i dvadeset duša – i 
reče: »Braćo! Trebalo je da se 
ispuni Pismo što ga na usta 
Davidova proreče Duh Sveti o Judi 
koji bijaše vođa onih što uhvatiše 
Isusa. A Juda se ubrajao među nas i 
imao udio u ovoj službi. Pisano je 
doista u Knjizi psalama: 
’Njegova kuća nek' opusti, njegovo 
nadgledništvo nek' dobije drugi!’ 
Jedan dakle od ovih ljudi što bijahu 
s nama za sve vrijeme što je među 
nama živio Gospodin Isus – počevši 
od krštenja Ivanova pa sve do dana 
kad bî uzet od nas – treba da bude 
svjedokom njegova uskrsnuća.« 
I postaviše dvojicu: Josipa koji se 
zvao Barsaba, a prozvao se Just, i 
Matiju. Onda se pomoliše: »Ti, 
Gospodine, poznavaoče svih 
srdaca, pokaži koga si od ove 
dvojice izabrao da primi mjesto ove 
apostolske službe kojoj se iznevjeri 
Juda da ode na svoje mjesto.« 
Onda baciše kocke i kocka pade na    
Matiju; tako bî pribrojen 
 jedanaestorici apostola. 

Riječ Gospodnja. 
 
Otpjevni psalam: Ps 103, 1-2.11-
12.19-20ab 

Gospodin u nebu postavi prijestolje 
svoje. 

    

Tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje i 
Bog u njemu.  

Čitanje Prve poslanice svetog Ivana 
apostola 
Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, i 
mi smo dužni ljubiti jedni druge. Boga 
nitko nikada ne vidje. Ako ljubimo jedni 
druge, Bog ostaje u nama, i ljubav je 
njegova u nama savršena. Po ovom 
znamo da ostajemo u njemu i on u 
nama: od Duha nam je svoga dao. I mi 
smo vidjeli i svjedočimo da je Otac 
poslao Sina kao Spasitelja svijeta. Tko 
ispovijeda da je Isus Sin Božji, Bog 
ostaje u njemu, i on u Bogu. I mi smo 
upoznali ljubav koju Bog ima prema 
nama i povjerovali joj. Bog je ljubav i 
tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i 
Bog u njemu.Riječ Gospodnja. 

Evanđelje: Iv 17, 11b-19  
Neka i oni budu jedno kao i mi!  

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu 
U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i 
pomoli se: »Oče sveti, sačuvaj ih u 
svom imenu koje si mi dao: da budu 
jedno kao i mi. Dok sam ja bio s njima, 
ja sam ih čuvao u tvom imenu, njih koje 
si mi dao; i štitio ih, te nijedan od njih 
ne propade osim sina propasti, da se 
Pismo ispuni. A sada k tebi idem i ovo 
govorim u svijetu da imaju puninu moje 
radosti u sebi. Ja sam im predao tvoju 
riječ, a svijet ih zamrzi jer nisu od 
svijeta kao što ni ja nisam od svijeta.  
Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, 
nego da ih očuvaš od Zloga. Oni nisu 
od svijeta kao što ni ja nisam od 
svijeta. Posveti ih u istini: tvoja je riječ 
istina. Kao što ti mene posla u svijet, 
tako i ja poslah njih u svijet. I za njih 
posvećujem samog sebe da i oni budu 
posvećeni u istini.«  
Riječ Gospodnja. 

     OČE, TVOJA JE RIJEČ ISTINA! 
 
 

Draga braćo i sestre, dragi vjernici! 

     Nakon što smo proslavili skoro sve 
tjedne uskrsnog vremene, kao i 
svetkovinu Uzašašća učazimo u završni 
tjedan a onda dolaze Duhovi. Vjerujem 
da smo se u ovom vremenu ojačali u 
svojoj vjeri, sakramentima i molitvama, 
kao i dobrim djelima. Naša vjera nije 
samo promišljanje. Samo molitva, nego 
mora biti potkrijepljena, dokazana i 
potvrđena dobrim djelima. A to su na 
prvome mjestu duhovna i tjelesna djela 
milosrđa, kako prema ionima koji su 
naši bližnji, tako i prema svim ljudima i 
prema svim stvorenjima. Razlika ne bi 
smjela postojati. Ljubav, milosrđe, 
dobra djela, moramo činiti prema 
svima, u svako vrijeme, svuda i na 
svakome mjestu. Ako to tako nije onda 
ne razumijemo ni zapovijedi niti svoju 
odgovorsnost pred Bogom i pred 
ljudima. Evo i primjera koja nam 
pokazuju današnja čitanja. 

Treba da jedan od ovih bude svjedokom 
njegova uskrsnuća.   

Apostoli biraju zamjenika, drugoga 
apostola umjesto Jude koji je izdao Isusa 
i napustio zajednicu. Kocka je pala na 
Matiju i on biva pribrojen onima koji će 
biti izuravni svjedoci Isusova uskrsnuća. 
Danas je ta zadaća povjerena biskupima, 
svećenicima, redovnicima i 
redovnicama, ali i cijelome puku, svim 
vjernicima. Možda smo u svojim 
promišljanjima na nekom drugom 
mjestu, a ja Vam svima najiskrenije 
tvrdim i ponavljam: najveća i najljepša 
dužnost i zadaća koju imamo u životu 
jest, biti svjedoci Isusova uskrsnuća. 
Matija je ostavio sve kako bi prihvatio 

tu zadaću. Mi ne moramo ostaviti ništa, 
ali svoju zadaću trebamo i moramo 
vršiti svuda i na svakome mjestu. Ljudi 
će nam zaboraviti svako dobro djelo i 
svako dobročinstvo, a Bog, i naš 
Spasitelj Isus Krist nikada neće 
zaboraviti da smo propovijedali i 
svjedočili Njegovo uskrsnuće. Kako 
divna, lijepa i spasonosna zadaća. 

Gospodin u nebu postavi prijestolje 
svoje. 

Ove pjesme koje pjevamo na početku 
svete mise, za prikazanje, na pričest, na 
kraju misnog slavlja, samo su nastavak 
psalma koji nam se uvijek donosi 
između čitanja. Čovjek je uvijek imao 
potrebu u pjesmama, sa 
zahvaljivanjem, pobožno i cijelim 
svojim bićem slaviti Gospodina. To 
činimo i mi danas.  

Ne moramo biti izvrsni pjevači, operne 
zvijezde, ali ovdje slobodno smijemo 
zapjevati prema svojim sposobnostima 
i osjetiti kako je to lijepo, jednostavno, 
ali također i spasonosno. Samo 
slobodan čovjek može pjevati, a još 
bolje onaj koji se bori za svoju 
slobodu. Kada je Nabukodonozor bacio 
one mladiće u peć ognjenu, onda mu 
rekoše sluge, da im se ništa ne dogodi, 
nego hodaju po vatri i pjevaju. To su 
isto učinili i Pavao s ostalim 
apostolima kada su bili u tamnici. 
Molitvom i pjesmom oslobodili su se 
svojih okova i izašli na slobodu. 

Tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje i 
Bog u njemu. 

Ivan je dao prekrasnu definiciju Boga, 
pa kaže: Bog je ljubav. A potom 
objašnjava kako se to događa i što sve 
treba učinit: ostati u ljubavi, ostati u 
Bogu, ljubiti se i poštivati, činiti djela 
ljubavi i nikada se ne smijemo umoriti  


