
  Međutim, sada i sami promislite kada Vam je bilo lakše i kako se bolje osjećate. Za nama 
je vrijeme kada ovdje nije bilo ništa, ni mise, ni govora o crkvi, ni Vas koji se skupljate.  
    Bili ste negdje daleko od svega ovoga. I ponavljam, svi se trebamo okupiti na ovome 
mjestu i na gori svoje svetinje, bilo to ne znam koliko teško. I to će tako i biti, čim prije 
shvatimo da je to volja Božja. Ja se nadam da jeste i da će to shvatiti svi ljudi dobre volje, 
a i oni koji tako to i ne vide. 

Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko.  

    Na patron sam rekao za TV da se isplati uložiti sve svoje za izgradnju crkve samo ako 
bi se jedna misa u njoj slavila, jer je to neizmjerno veliko i spasonosno za sve ljude, a 
pogotovo za nas i naše župljane. Ovo kada shvatimo, crkva će se odmah izgraditi i tek tada 
ćemo vidjeti plodove svoje molitve, ove naše pjesme i dara koji Bogu upravljamo u 
svojim molitvama i pjesmama. 

      I zato Vas sve molim u ime Isusa Krista, da shvatimo ovo Kristovo istinsko Tijelo i 
Krv Kristovu, kao hranu za danas, sutra i zauvijek, za našu vječnost. 

     Mi svećenici imamo tu zadaću iako je uvijek i ne razumijemo, ali je dobro da se u 
svemu barem trudimo i nastojimo što dosljednije živjeti svoju vjeru i ove darove. I danas 
zajedno zamolimo: Isuse, blaga i ponizna srca, učini naša srca po srcu svome. Amen. 

 
      O B A V I J E S T I :  
       
         Danas je,             19. 08.    20. NEDJELJA KROZ GODINU - mlada 

Zvornik: sv. misa u 15 sati - pro populo    -  Krunica   
Srebrenica: sv.misa u 18 sati  - na nakanu   -     FLJŠD  

Ponedjeljak:        (20. 08.)   Sv. Bernard, opat i crkveni naučitelj - FLJŠD 
Utorak:                 (21. 08.)    Sv. Pio X., papa - FLJŠD 
Srijeda:                 (22. 08.) Bl. Djevica Marija Kraljica - FLJŠD 
Četvrtak:              (23. 08.)    Sv. Ruža Limska, djevica 
Petak:                    (24. 08.)   Sv. Bartol, apostol 
Subota:                 (25. 08.)   Sv. Ljudevit, kralj, zaštitnik OFS  
U nedjelju je:      (26. 08.)          21. NEDJELJA KROZ GODINU   

Srebrenica: sv. misa u 11 sati  - na nakanu   -     Krunica
  Zvornik: sv. misa u 17 sati - pro populo    -  Krunica  

                                        

                                   FRANJEVAČKA LJETNA ŠKOLA DUHOVNOSTI 
  Srebrenica, 19.- 22. 08. 2018. 
 

      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! 

 
 
 
 

       

 

GODINA III., br. 40. – 19. 08. 2018.                              

 20. NEDJELJA KROZ GODINU 

   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ZVORNIK - SREBRENICA 



20. NEDJELJA KROZ GODINU 
19. kolovoza 2018. 

 
Prvo čitanje: Izr 9, 1-6  

Jedite od mojega kruha i pijte vina koje 
sam pomiješala! 

Čitanje Knjige mudrih izreka 

Mudrost je sazidala sebi kuću 
i otesala sedam stupova. 
Poklala je svoje klanice, pomiješala 
svoje vino i postavila svoj stol. 
Poslala je svoje djevojke da objave svrh 
gradskih visina: »Tko je još dijete, neka 
se svrati ovamo!« 
A nerazumnome govori: 
»Hodite, jedite od mojega kruha 
i pijte vina koje sam pomiješala. 
Ostavite djetinjarije, da biste živjeli, 
i hodite putem razboritosti.« 

Riječ Gospodnja. 

Otpjevni psalam: Ps 34, 2-3.10-15 
 
Kušajte i vidite kako je dobar Gospodin! 

    Blagoslivljat ću Gospodina u svako 
doba, njegova će mi hvala biti svagda na 
ustima! Nek se Gospodinom duša moja 
hvali, nek čuju ponizni i nek se raduju! 
    Bojte se Gospodina, vi sveti njegovi: 
ne trpe oskudice koji ga se boje. 
Osiromašiše mogućnici i gladuju, 
a koji traže Gospodina ne trpe oskudice. 

    Dođite, djeco, i poslušajte me, 
učit ću vas strahu Gospodnjem. 
O čovječe, ljubiš li život? 
Želiš li se dana naužiti sretnih? 

    Jezik svoj oda zla suspreži 
i usne od riječi prijevarnih! 
Zla se kloni, a čini dobro, 
traži mir i za njim idi! 

Drugo čitanje: Ef 5, 15-20  
Shvatite što je volja Gospodnja!  

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola 
Efežanima 
Braćo: Razmotrite pomno kako živite! Ne 
kao ludi, nego kao mudri! Iskupljujte 
vrijeme jer dani su zli! Zato ne budite 
nerazumni, nego shvatite što je volja 
Gospodnja! I ne opijajte se vinom u kojem 
je razuzdanost, nego – punite se Duhom! 
Razgovarajte među sobom psalmima, 
hvalospjevima i duhovnim pjesmama! 
Pjevajte i slavite Gospodina u svom srcu! 
Svagda i za sve zahvaljujte Bogu i Ocu u 
imenu Gospodina našega Isusa Krista! 

Riječ Gospodnja. 

Evanđelje: Iv 6, 51-58  
Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće 
istinsko.  

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu 
     U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: »Ja 
sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko 
bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. 
Kruh koji ću ja dati tijelo je moje – za život 
svijeta.«  
Židovi se nato među sobom prepirahu: 
»Kako nam ovaj može dati tijelo svoje za 
jelo?« Reče im stoga Isus: 
     »Zaista, zaista, kažem vam: ako ne 
jedete tijela Sina Čovječjega i ne pijete krvi 
njegove, nemate života u sebi! Tko blaguje 
tijelo moje i pije krv moju, ima život 
vječni; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. 
Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja 
piće istinsko. Tko jede moje tijelo i pije 
moju krv, u meni ostaje i ja u njemu.  

Kao što je mene poslao živi Otac i ja živim 
po Ocu, tako i onaj koji mene blaguje živjet 
će po meni. Ovo je kruh koji je s neba 
sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i 
pomriješe. Tko jede ovaj kruh, živjet će 
uvijeke.« Riječ Gospodnja. 

SHVATITE ŠTO JE VOLJA 
GOSPODNJA 

Draga braćo i sestre, dragi vjernici! 

      I vrijeme praznika, kao i vrijeme 
odmora, ali i svaki dan i u svako 
vrijeme, Gospodin nas poziva na svoje 
slavlje, u svoju blizinu i želi da nas 
nahrani svojim Presvetim Tijelom i 
svojom Presvetom krvlju.  

     Mi nikada nećemo shvatiti koliko je 
to važno i kako je Njegova ljubav 
neizmjerna, a kako smo mi prečesto 
daleko od najvećeg dara, od 
sudjelovanja u Gozbi ljubavi. 

     Zato ćemo i danas ponovno 
promisliti koliko i kako se odnosimo 
prema Kristu i njegovim darovima, 
prema milosti koju nam Bog daje preko 
Krista. 

 

Jedite od mojega kruha i pijte vina koje 
sam pomiješala! 

      Knjiga mudrih izreka, već u Starom 
zavjetu najavljuje ova naša slavlje, 
Euharistiju, Kristovu posljednju večeru i 
ovo naše današnje slavlje. I svatko tko je 
mudar, svoju nedjelju, sveti ovaj dan 
ispunit će i najprije posvetiti Gospodinu.   
Kada bi nedjeljom svi došli u svoje 
crkve i skrušeno se pomolili Bogu, 
zapjevali zahvalne pjesme i uputili 
svoje molitve, svijet bi mnogo drugačije 
i ljepše izgledao. Sve bi naše crkve bile 
pune, a ruševine bi davno bile 
obnovljene. 

     Ovih dana slušam neke osobe kako 
su posjetili lijepe i velebne crkve po 
svijetu. I mi znamo da postoji mnštvo 
katedrala, ali također i onih koje su 
zatvorene, pa čak se i prodaju jer su 
njihovi vlasnici postali neodgovorni i 

nezainteresirani za Gospodina koji 
boravi u svojoj crkvi, okrenuli su se 
lažnim božanstvima, isto kao što su u 
davna vremena ljudi štovali Baala i 
aštarte. Treba ponovno doći vrijeme 
proroka Ilije, da nas vrati na prave 
putove. 

Kušajte i vidite kako je dobar 
Gospodin! 

      Kao što ne znamo koliko je dobro 
misno slavlje, ako na njega ne dođemo, 
tako isto ne možemo znati ni kako su 
lijepe naše liturgijske pjesme ako ih ne 
zapjevamo, a pogotovo koliko su lijepe 
naše crkve ako ih sami ne gradimo. 
Dobro je da nas i drugi pomažu i 
podržavaju, ali mi sami moramo 
najviše raditi na obnovi svojih svetinja. 

      U svojim molitvama i pjesmama, u 
ovoj liturgiji, najbolje ćemo kušati i 
vidjeti kako je dobar Gospodin. I dobro 
je da se prisjetimo koliko ljubimo 
život, koliko volimo i poštujemo jedni 
druge, svoje ukućane, ali i svoje 
neprijatelje. Nemojte samo reći, pa ja 
to ne mogu. Bog nas sam poziva na 
ljubav prema neprijateljima!  

Shvatite što je volja Gospodnja!  

    Ovih par redaka Pavlove poslanice 
Efežanima, najbolje bi bilo da naučimo 
napamet i ponavljamo svaki dan. On 
nam piše što je u skladu s voljom 
Božjom, a da bi nam sve bilo puno 
jasnije i kako shvatiti volju Božju, 
jedan misnik kaže kako je to uvijek 
‘ono što je teže!’  

     Teško je ovdje sjediti, moliti se, 
pjevati i mnogo teže nego li se negdje 
izležavati, gledati možda serije ili 
spavati. Također je puno teže ići na 
hodošašće, pješačiti, svaki dan s moliti 
Bogu, nego li živjeti daleko od svega 
toga. 


