Učitelju moj, da progledam.
Draga braćo i sestre, dragi umjetnici, mi samo djelomično možemo zamisliti
kako je život težak bez mogućnosti da vidimo, da npr. hodamo, da komuniciramo
jedni s drugima. A puno je takvih ljudi oko nas. Ovaj vapaj slijepog Bartimeja je
nešto što se i danas može čuti na sve strane. Kako se i koliko zaustavljamo na
njihove suze, boli, na njihove vapaje. Ja sam zavapio da umjetnici dođu u našu
Srebrenicu i oni su to čuli. Hvala im.
Bogu vapimo da nas duhovno i materijalno obnovi i on to sigurno čuje. Do
jučer se ovdje skoro nitko nije ispovijedao i pričešćivao, tek ponetko, a dana skoro
svi imamo mogućnost i priliku za sakramente. Gospodin nas liječi od našeg
sljepila, tješi nas u našim bolima i jača nas u svim našim naporima. Vidimo li to ili
smo još slijepi, zaslijepljeni svojim neznanjem ili raznim zabludama. Kada bi naš
grad progledao, ovdje bi bila već i crkva i svaka druga svetinja. Međutim, naše
sljepilo, naše slabo traženje, naša još uvijek slaba molitva pomalo to sve sprječava.
Zavapijmo i mi snažnije Gospodinu, poput Bartimeja: „Isuse, sine Davidov, smiluj
mi se!“ Amen.
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30. NEDJELJA KROZ GODINU

OBAVIJESTI:
Danas je,

Ponedjeljak:
Utorak:
Srijeda:
Četvrtak:
Petak:
Subota:
U nedjelju je:

28. 10. 30. NEDJELJA KROZ GODINU
Srebrenica: sv.misa u 11 sati - na nakanu - Krunica
Zvornik: sv. misa u 16 sati - pro populo - Krunica
(29. 10.) Sv. Felicijan, mučenik
(30. 10.) Sv. Marcijan i Serapion, biskupi
(31. 10.) Sv. Kristofor, prezbiter
(01. 11.) S V I S V E T I, svetkovina
(02. 11.) SPOMEN SVIH VJERNIH MRTVIH-DUŠNI DAN
(03. 11.) Spomeen svih pokojnika Franjevačkog reda
(04. 11.) 31. NEDJELJA KROZ GODINU

Srebrenica: sv. misa u 11 sati - na nakanu, opijelo za pokojne - Krunica
Zvornik: sv. misa u 16 sati – za sve pokojne, opijelo - 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!
TREĆA MEĐUNARODNA LIKOVNA KOLONIJA: Srebrenica, 25-28.10.2018.,
uspješno je završena. Lijepa hvala svim umjetnicima i donatorima!

ZVORNIK - SREBRENICA

30. NEDJELJA KROZ GODINU
28. listopada 2018.
Prvo čitanje: Jr 31, 7-9
Slijepe i hrome utješene vraćam.
Čitanje Knjige proroka Jeremije
Ovo govori Gospodin:
»Kličite od radosti Jakovu,
podvikujte prvaku narodâ!
Objavljujte, uznosite, navješćujte:
Gospodin spasi narod svoj,
ostatak Izraelov!
Evo, ja ih vodim iz zemlje sjeverne,
skupljam ih s krajeva zemlje:
s njima su slijepi i hromi,
trudnice i rodilje:
vraća se velika zajednica.
Evo, u suzama pođoše,
utješene sad ih vraćam!
Vodit ću ih kraj potočnih voda,
putem ravnim kojim neće posrnuti,
jer ja sam otac Izraelu,
Efrajim je moj prvenac.«
Riječ Gospodnja.
Otpjevni psalam: Ps 126, 1-6
Velika nam djela učini Gospodin: opet
smo radosni!
Kad Gospodin vraćaše sužnjeve
sionske, bilo nam je ko da snivamo.
Usta nam bjehu puna smijeha,
a jezik klicanja.
Među poganima tad se govorilo:
Silna im djela Gospodin učini!«
Velika nam djela učini Gospodin:
opet smo radosni!
Vrati, Gospodine, sužnjeve naše
ko potoke negepske!
Oni koji siju u suzama,
žanju u pjesmi.
Išli su, išli plačući,
noseći sjeme sjetveno;
vraćat će se s pjesmom
noseći snoplje svoje.

Drugo čitanje: Heb 5, 1-6
Zauvijek ti si svećenik
Melkisedekovu.
Čitanje Poslanice Hebrejima

UČITELJU, DA PROGLEDAM !
po

redu

Svaki veliki svećenik, od ljudi uzet, za
ljude se postavlja u odnosu prema Bogu da
prinosi darove i žrtve za grijehe. On može
primjereno suosjećati s onima koji su u
neznanju i zabludi jer je i sam zaogrnut
slabošću. Zato mora i za narod i za sebe
prinositi okajnice.
I nitko sam sebi ne prisvaja tu čast, nego je
prima od Boga, pozvan kao Aron. Tako i
Krist ne proslavi sam sebe postavši
svećenik, nego ga proslavi onaj koji mu
reče: Ti si sin moj, danas te rodih, po
onome što pak drugdje veli: Zauvijek ti si
svećenik po redu Melkisedekovu.
Riječ Gospodnja.
Evanđelje: Mk 10, 46-52
Učitelju moj, da progledam.
Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Kad je Isus s učenicima i
sa silnim mnoštvom izlazio iz Jerihona,
kraj puta je sjedio slijepi prosjak Bartimej,
sin Timejev.
Kad je čuo da je to Isus Nazarećanin, stane
vikati: »Sine Davidov, Isuse, smiluj mi
se!« Mnogi ga ušutkivahu, ali on još jače
vikaše: »Sine Davidov, smiluj mi se!«
Isus se zaustavi i reče: »Pozovite ga!« I
pozovu slijepca sokoleći ga: »Ustani!
Zove te!« On baci sa sebe ogrtač, skoči i
dođe Isusu. Isus ga upita: »Što hoćeš da ti
učinim?« Slijepac mu reče: »Učitelju moj,
da progledam.« Isus će mu: »Idi, vjera te
tvoja spasila!« I on odmah progleda i uputi
se za njim.
Riječ Gospodnja

Draga braćo i sestre, dragi vjernici, dragi
župljani i dragi naši umjetnici!
Nemamo mi svaki dan mnogo mogućnosti
za slavlje, pogotovo za misno slavlje, barem
ne u našoj župi. A još su rjeđi ovakvi susreti
s raznim ljudima iz raznih dijelova naše
domovine i zemalja iz okruženja.
Zato smo Vam neizmjerno zahvalni što ste
došli uveličati naše misno slavlje, našu
molitvu i zahvalnost dobrome Bogu. Bog je
jedan, stvoritelj neba i zemlje i darovatelj
svakog našeg života i svega dobra koje
imamo.
Njemu se nikada ne možemo dovoljno
namoliti i nazahvaljivati za ovo sve što
imamo, znamo, posjedujemo i što možemo
jedni s drugima u ljubavi i podijeliti.
Danas ćemo blagovati i njegovo Presveto
Tijelo i Krv. Isus Krist, nije znao niti mogao
drugačije pokazati svoju ljubav i način da
nas spasi od zla i grijeha, nego se i sam
predao u smrt da bi nas otkupio. I to nije
sve. Ostavio nam je u amanet svoj život u
prilikama Kruha i Vina, kako bismo ovo
činili Njemu na spomen.
Slijepe i hrome utješene vraćam.
Koliko je današnje Jeremijino čitanje u
skladu s našim susretom, to najbolje znamo
mi koji se ovdje okupljamo nedjeljama i
svetkovinama.
Do jučer smo bili i slijepi i hromi, možda još
i danas nismo sigurni na svojim nogama.
Ipak se vraćamo svojim korijenima, a sve je
više i onih koji prepoznaju našu molitvu,
kao i sam Gospod koji nas uslišava. Jučer ili
prekjučer me zaustavlja jedna gospođa i
kaže: „molim te pomoli se za moga muža.
Znam da mu nema lijeka, ali se pomoli za
njega.“
I danas se molimo za sve nas i sve naše
potrebe, kako bi Gospodin izliječio sve naše
boli, sve naše rane, kako bi obrisao sve naše
suze. On će to sigurno učiniti, samo mu
moramo dopustiti da nam pomogne.

Velika nam djela učini Gospodin: opet
smo radosni!
Ja se, braćo i sestre, najviše
obradujem kada me netko traži, kada
želi sa mnom razgovarat. U Kruhu sv.
Ante često čujem, 'opet je došao taj i taj'.
Portiri su uglavnom nervozni i najčešće je
pitanje: “Šta sad opet hoće?“ A ja pored
svih drugih obveza, uvijek kažem, sjedni
da popričamo. To sam čuo od jednog
našeg starog profesora. Šta me pitaš kako
sam. Neću ti reći. Ako mi kažeš sjedni, pa
porazgovaramo, onda je sve drugačije.
Mi smo Gospodinovi namjesnici na
ovoj zemlji i dobro moramo paziti kako se
ponašamo. Jao nama, ako budemo drski,
nervozni, nestrpljivi. Nije nas slučajno
izabrao za svoje suradnike, pa dobro
pazimo kako se ponašamo.
Zauvijek ti si svećenik po redu
Melkisedekovu.
Ovaj naslov najčešće čujemo prilikom
svoga ređenja. Svećenik i kada napusti
svoju službu, može opet u smrtnoj
opasnosti dijeliti sakramente, može
ispovijedati. A to znači da je ova služba
trajna i da nikada ne prestaje. Nismo to mi
sebi uzeli kao privilegiju. To je Božja
odredba ili još bolje Božji dar. Prema tome,
koliko god više učinimo u svojoj službi
opet smo i uvijek na početku. Sv. Franjo je
neprestano ponavljao, „počnimo iz
početka!“
Naši susreti su samo početak buduće
Crkve na ovim prostorima. Ja sam u to
uvjeren. Dok svi bježe i napuštaju našu
zemlju, ne vide smisao žrtve i ustrajnosti,
mi ovdje, ovo malo stado moramo još
ustrajnije moliti za duhovnu i materijalnu
obnovu, svega porušenoga i mir među svim
ljudima. Ja sam u to uvjeren, da je došlo
vrijeme i da će Srednje Podrinje ponovno
imati svoje prekrasne svetinje. Ovdje su
bila tri četiri samostana i mnogo crkava.
Molimo da sve bude, novo, još ljepše i
novije nego što je bilo prije. Živi bili pa to
sve i vidjeli i doživjeli.

