
   

     bi se zdušnije i usrdnije zagledali u njega i živjeli ga, živjeli bismo za Krista. 

     Sabrat će svoje izabranike s četiri vjetra.  

      Ovaj apokaliptični govor današnjeg evanđelja možda će nas malo i zastrašiti. 
Isus ga govori svojim učenicima vjerojatno da im kaže kako u nikoga i ništa ne 
smiju biti zauvijek sigurni i misliti kako je svijet nepromjenjiv, odnosno da nema 
svoj cilj i svoj kraj. Isus želi spasiti sve ljude i zato umire na drvu križa. Međutim 
i kao takav, on to nije učinio jednom zauvijek, nego uvijek iznova obnavlja svoju 
ljubav koju je iskazao na križu.  

Jedan stariji čovjek je znao odgovoriti: “Meni je ovdje dobro. Ne znam ja kako će 
gore biti.” A bio je potpuno svjestan da će umrijeti i to vjerojatno brzo jer je imao 
preko 90 godina! 

Svaki puta kada se vrši pretvorba; voda i vino postaju tijelo i krv Kristova. Tako 
je oduvijek, tako je i danas. On nas toliko ljubi pa se svima nama daje za spasenje.   

     Isuse, blaga i ponizna srca, učini naša srca po srcu svome. Amen. 
 

      O B A V I J E S T I :  
       
         Danas je,            18. 11.    32. NEDJELJA KROZ GODINU  

           Srebrenica: sv.misa u 11 sati  - na nakanu   -    Krunica  
           Zvornik: sv. misa u 16 sati - pro populo    -  Krunica   

Ponedjeljak:        (19. 11.)   Sv. Janja Asiška, djevica 

Utorak:                 (20. 11.)    Bl. Paškal Fortuna i drugovi mučenici 

Srijeda:                 (21. 11.) Prikazanje Bl. Dj. Marije 

Četvrtak:             (22. 11.)    Sv. Cecilija, djevica i mučenica 

Petak:                   (23. 11.)  Sv. Klement I., papa 

Subota:                (24. 11.)    Sv. Andrija Dung Lac i 117 vij. mučenika 

U nedjelju je:   (25. 11.)   34. NEDJELJA KROZ GODINU – K R I S T  K R A LJ  
       Sv. Katarina Aleksandrijska 

                              Srebrenica: sv. misa u 11 sati  - na nakanu,  - Krunica               
                             Zvornik: sv. misa u 16 sati –  pro populo-za puk   -  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! 
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33. NEDJELJA KROZ GODINU 
18. studenoga 2018. 

 
Prvo čitanje: Dn 12, 1-3  
U ono vrijeme tvoj će se narod spasiti.   

Čitanje Knjige proroka Daniela 
U ono će vrijeme ustati Mihael, knez 
veliki, koji štiti sinove tvog naroda. Bit 
će to vrijeme tjeskobe kakve ne bijaše 
otkako je ljudi pa do toga vremena.  
      U ono vrijeme tvoj će se narod 
spasiti – svi koji se nađu zapisani u 
Knjizi. Tada će se probuditi mnogi koji 
snivaju u prahu zemljinu: jedni za vječni 
život, drugi za sramotu, za vječnu 
gadost. Umnici će blistati kao sjajni 
nebeski svod, i koji su mnoge učili 
pravednosti, kao zvijezde navijeke, u 
svu vječnost.  

Riječ Gospodnja. 

 
Otpjevni psalam: Ps 16, 5.8-11 
Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječem.  

    Gospodin mi je baština i čaša: 
ti u ruci držiš moju sudbinu. 
Gospodin mi je svagda pred očima 
jer mi je zdesna da ne posrnem. 
    Stog mi se raduje srce i kliče duša, 
pa i tijelo mi spokojno počiva. 
Jer mi nećeš ostavit dušu u podzemlju 
ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda. 
    Pokazat ćeš mi stazu života, 
puninu radosti lica svoga, 
sebi zdesna blaženstvo vječno. 

Drugo čitanje: Heb 10, 11-14.18  

Jednim prinosom zauvijek usavrši 
posvećene.  

Čitanje Poslanice Hebrejima 

Svaki je svećenik dan za danom u 
bogoslužju te učestalo prinosi iste žrtve, 
koje nikako ne mogu odnijeti grijehâ.  

A Krist, pošto je prinio jednu 
jedincatu žrtvu za grijehe, zauvijek sjede 
zdesna Bogu čekajući otad dok se 
neprijatelji ne podlože za podnožje nogama 
njegovim. Jednim uistinu prinosom 
zasvagda usavrši posvećene. 
A gdje su grijesi oprošteni, nema više 
prinosa za njih. 
 
Riječ Gospodnja. 

Evanđelje: Mk 13, 24-32  
Sabrat će svoje izabranike s četiri vjetra.  

Čitanje svetog Evanđelja po Marku 
 
U ono vrijeme: Reče Isus svojim 
učenicima: 
»U one dane, nakon velike nevolje, sunce 
će pomrčati i mjesec neće više svijetljeti, a 
zvijezde će s neba padati i sile će se 
nebeske poljuljati. 

Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje 
dolazi na oblacima s velikom moći i 
slavom. I razaslat će anđele i sabrati svoje 
izabranike s četiri vjetra, s kraja zemlje do 
na kraj neba. 
A od smokve se naučite prispodobi! Kad 
joj grana već omekša i lišće potjera, znate: 
ljeto je blizu. Tako i vi kad vidite da se to 
zbiva, znajte: blizu je, na vratima!  
 
Zaista, kažem vam, ne, neće uminuti 
naraštaj ovaj dok se sve to ne zbude. Nebo 
će i zemlja uminuti, ali riječi moje ne, neće 
uminuti. A o onom danu i času nitko ne 
zna, pa ni anđeli na nebu, ni Sin, nego 
samo Otac.«  
 
Riječ Gospodnja. 
 

ČUVAJ ME BOŽE JER SE 
TEBI UTJEČEM 

Draga braćo i sestre, dragi vjernici, 
dragi župljani! 

     Mi nikada nećemo shvatiti ni 
razumjeti ljepotu ovoga vremena, 
veličinu naše molitve i naših susreta. 
Zato ćemo i danas razmišljati na prvom 
mjestu o Riječi Božjoj, što nam Bog sve 
govori i kako najbolje možemo 
odgovoriti na Njegov poziv. Kada nas 
zove netko, odmah gledamo broj i već 
razmišljamo što ćemo čuti. Svaki nam je 
poziv manje-više drag i želimo da 
razgovor potraje. Tako bi trebalo biti i 
kada razgovaramo s Bogom, kada 
promišljamo Njegovu Riječ. Ona je 
važnija i jača od svakog telefonskog 
poziva i ta je Riječ živa, na tu Riječ je 
nastao sav vidljivi i nevidljivi svijet. 
Vjerujemo li mi u to?  

„Reče Bog, i bi nebo i zemlja, stvoreni 
svijet, sva zenaljska bića, i reče Bog“, 
kaže Biblija već u prvom Poglavlju. 

U ono vrijeme tvoj će se narod spasiti.   

     Svakim danom sve više slušamo, 
razmišljamo i konstatiramo odlazak, 
odlaske cijelih obitelji, osipanje ili 
rasipanje naroda, zatvaranje firmi, 
„odoše svi!“ kažu statističari. A što mi 
kažemo? I naše je mišljenje jako važno. 
Valjda se i nas nešto pita u ovoj državi.   
Moje je mišljenje da trebamo pojačati 
molitvu, svoju zahvalnost za dar života, 
moliti za obnovu duhovnih i 
materijalnih ruševina, pozvati ljude 
dobre volje da nas posjete i još mnogo 
toga lijepog i korisnog možemo i 
trebamo činiti svakodnevno kako ne 
bismo razmišljali samo o ružnim 
stvarima. Naime, nemilih događaja je 

bilo i previše i ne trebaju nam sada 
nova nemila događanja kao što ih neki 
smrtnici prizivaju i možda i priželjkuju. 

    Svi ćemo se zajedno truditi, kao što 
to već i činite, oko novih saznanja, 
pravednosti, istine, ljudskih i 
građanskih prava, potražit ćemo 
izgubljene i pozvati sve koji žele 
zajedno s nama moliti za duhovnu i 
materijalnu obnovu. 

Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječem.  

     Mnogo puta smo se obraćali na 
razne adrese, ali je bilo bezuspješno. Ni 
danas nećemo odustati od svog nauma. 
Možda će opet pred nama biti zid, ali 
mi ne smijemo odustajati. I danas sam 
uvjeren, možda više nego ikada, kako 
nas na pravi put i do naših ciljeva može 
dovesti samo iskrena molitvaa i želja 
da postignemo sve što nam je potrebno, 
bilo to zgodno ili nezgodno. 

     Psalmista bi još nadodao: „Uzdrži 
nas Gospodine u našim dobrim 
nakanama!“ 

Jednim prinosom zauvijek usavrši 
posvećene.  

     Kristova žrtva je jedna i jedincata, 
jednom zauvijek prinesena. Međutim 
kao tajna naše vjere on se uvijek 
ponovno daruje nama. Ovdje je 
Njegovo rođenje, muka, smrt i 
uskrsnuće. Tako puno toga u samo 
jednoj maloj hostiji i nekoliko kapi 
vode i vina. Tu je sadržan cijeli Krist u 
svakom djeliću ovoga otajstva. Jesmo 
li toga svjesni. I to se sve događa pred 
nama, a mi smo možda hladni, 
ravnodušni, ništa nas se ne dotiče. 

Kada bi naše vlasti bilo šta znale o 
tome, odmah bi se potrudili i sagradili 
nam velebnu crkvu. Također, i mi sami 
da više shvaćamo ovo otajstvo, mnogo 


