
  kršteni trebaju se potpuno izmijeniti i živjeti u svijetu a kao da nisu od ovoga svijeta. To 

je jedna sasvim nova preraspodjela dobara, novo promišljanje o svemu i spremnost na 

žrtvu i oproštenje koje nije nimalo razumljivo i opravdano u ovome svijetu.  

To je neshvatljiva novost života, djece Božje, neizmjerni Božji dar. 

Tko ne uzme križa, nije mene dostojan. Tko vas prima, mene prima. 

Ovdje se ne govori o mudrosti i znanju, zemaljskim probitcima, slavi i nekim 

posebnim dostignućima. Riječ je samo o prihvaćanju onoga od čega svi bježe, križa. Pa 

kome je danas još potreban križ kada ih svi imamo puno i previše. Upravo se govori o 

križu koji nam se od rođenja stavlja na ramena.  

A da bi postao naš, spasonosan, lagan i prihvatljiv, morao se u taj svoj križ 

'zaljubiti', moramo ga zavoljeti i spremno kroz cijeli život nositi. Onoliko koliko budemo 

taj križ ljubili, toliko će nam biti lakši i ljepši.  

Mi smo i kao kršćani i kao vjernici možda i s posebnim privilegijama i puno više 

prihvaćeni i primani nego što to zaslužujemo. No zato moramo imati još više zahvalnosti 

prema Bogu i bližnjima. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

GODINA I., br. 33. – 02. 07. 2017. 

       13. NEDJELJA KROZ GODINU

      O B A V I J E S T I :  

        Danas je       (02. 07):     13. NEDJELJA KROZ GODINU 
    
Ponedjeljak (03. 07.): Sv. Toma, apostol               

         Utorak          (04. 07.): Sv. Elizabeta Portugalska 

         Srijeda         (05. 07.):  Sv. Ćiril i Metod, slavenski apostoli  

Četvrtak       (06. 07.):       Sv. Marija Goretti, djevica i mučenica        

Petak             (07. 07.): Sv. Vivibald, sv. Odon (prvi petak) 

Subota(08. 07.):  Sv. Grgur Grassi i drugovi, mučenici Kine (prva sub.)      

Nedjelja        (09. 07.):   14. NEDJELJA KROZ GODINU 
  Sv. misa je u 18 sati.  Krunica  

 

     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! 
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