29. 04.
Ponedjeljak

07.30 ++ Mara i Božo Pavlić i + iz ob. Pavlić
18.00 ++ Za sve pokojne

30. 04.
Utorak

07.30 ++ Alojzije i Julijana Franjković
18.00 ++ Franjo i Jela Šimić

01. 05.
Srijeda

07.30 ++ Pero i Bernarda Kolaković
18.00 ++ Jozo Crepulja i Jozo Stjepić

02. 05.
Četvrtak

07.30 + Jožef Pagon
18.00 ++ Pero, Janja, Ferdo, Slavko i Božana Miočević

03. 05.
Petak

07.30 + Mihovil Brđanović
18.00 ++ Tonka i Ljubo Andrić; Anto Antičević

04. 05.
Subota

07.30 ++ Alojz i Slavica Pejčinović i + iz ob. Pejčinović
18.00 ++ Janja i Mijat Krnjić

05. 05.
Nedjelja

08.00 ++ Petar, Ljubica, Lucija, Marko i Tomo Pavić
11.00
Pučka sveta misa
18.00 ++ Jelena, Jakov i Ružica Franjković

Župne obavijesti:
* Danas je 5. uskrsna nedjelja. Mise su u redovitim terminima.
* Sutra je sv. Katarina Sijenska. U srijedu je sv. Josip, radnik, 1. svibnja.
* U srijedu je tradicionalno hodočašće u najstarije Gospino svetište na Balkanu, u Olovo.
Autobus će biti na stanici u srijedu u 8.00 sati. Povratna karta je 7 KM.
* Sa svetim Marka započeli smo mise proljetnog blagoslova. Jučer je bila misa na Javorniku. Danas je misa na groblju u Vareš Majdanu u 11.00 sati. U srijedu (1. svibnja) misa je
u 11.00 sati na Vrankovcima, a u subotu (04.05.) su mise na Zvijezdi i na Diknjićima,
obje u 11.00 sati. U slijedeću nedjelju misa je, uz redovite mise, i na Tisovcima u 13.00
sati. Neće biti mise na Pržićima.
* Nastavak rasporeda blagoslova je slijedeći:
11. 5. subota u 11.00 sati: Mir
11. 5. subota u 11.00 sati: Strica,
12. 5. nedjelja u 13.00 sati: Bjelo Borje, 19. 5. Duhovi u 13.00 sati: Duboštica,
19. 5. Duhovi u 13.00 sati: Pržići,
26. 5. nedjelja u 13.00 sati: Višnjići,
2. 6. nedjelja u 11.00 sati: Stogić,
9. 6. nedjelja u 11.00 sati: Prva pričest
15. 6. subota 11.00 sati: Pogar.
* Danas su nam u goste stigli naša braća i sestre, župni zbor iz Metkovića. S nama su u
molitvi i pjesmi. Hvala!
* Stigao je novi broj Bobovca. Svoj primjerak možete uzeti i u župnom uredu.
* Hvala na vašim darovima, na konacima.
* Prošlog tjedna nismo imali sahrana. Za sve pokojne: pokoj vječni daruj im, Gospodine!

Život nam tekao stoljeća mnoga pod svetim
okriljem imena tvoga, o Gospo olovska.
Put Mira 21, 71330 Vareš– BiH
Tel.: + 387 32 843 125; fax: +387 32 843 124
E-mail: kontakt@zupavareš.com
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Liturgijska godina C
5. Uskrsna nedjelja

Čitanje Djela apostolskih
U one dane: Vratiše se Pavao i Barnaba u Listru, u Ikonij i u Antiohiju.
Učvršćivali su duše učenika bodreći ih da ustraju u vjeri jer da nam je kroz mnoge nevolje ući u kraljevstvo Božje. Postavljali su im po crkvama starješine te ih,
nakon molitve i posta, povjeravahu Gospodinu u kojega su povjerovali. Pošto su
prešli Pizidiju, stigoše u Pamfiliju. U Pergi navijestiše riječ pa siđu u Ataliju.
Odande pak odjedriše u Antiohiju, odakle ono bijahu povjereni milosti Božjoj
za djelo koje izvršiše. Kada stigoše, sabraše Crkvu i pripovjediše što sve učini
Bog po njima: da i poganima otvori vrata vjere. Riječ Gospodnja.
Čitanje Otkrivenja svetog Ivana apostola
Ja, Ivan, vidjeh novo nebo i novu zemlju jer – prvo nebo i prva zemlja
uminu; ni mora više nema. I sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od
Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža. I začujem jak glas s
prijestolja: »Evo šatora Božjeg s ljudima! On će prebivati s njima: oni će biti
narod njegov, a on će biti Bog s njima. I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti
više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer – prijašnje uminu.« Tada onaj što sjedi na prijestolju reče: »Evo, sve činim novo!«
Riječ Gospodnja.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
Pošto Juda iziđe iz blagovališta, reče Isus: »Sada je proslavljen
Sin Čovječji i Bog se proslavio u njemu! Ako se Bog proslavio u
njemu, i njega će Bog proslaviti u sebi, i uskoro će ga proslaviti!
Dječice, još sam malo s vama. Zapovijed vam novu dajem: ljubite
jedni druge; kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge.
Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi
jedni za druge.«
Riječ Gospodnja.

NEDJELJNO RAZMIŠLJANJE
"Po ovom će svi znati da ste moji učenici:
ako budete imali ljubavi jedni za druge."
Ništa nije vjerodostojnije kao prava, življena ljubav prema bližnjemu. Nikakvi pametni argumenti ne mogu uvjeriti da su Krist i
kršćanstvo u skladu. Samo ljubav može
uvjeriti. Samo se njoj može vjerovati. Propovijedi mogu ostaviti dojam, ljubav istinski pokreće.
Iskustvo to sasvim jasno pokazuje. Zašto je
majka Terezija iz Kalkute ostavila dubok
dojam kod ljudi diljem svijeta? Samo iz
jednog razloga: njoj se vjerovalo, da je
stvarno živjela ljubav. Ona je ostavila dubok dojam na hinduse i muslimane, kršćane
i ateiste, jer ih je uvjerila svojim životom.
U sasvim bolnim raspravama o zloupotrebi
u Crkvenim ustanovama i po zastupnicima
Crkve, čovjeku sve to daje misliti: ako ljubav Isusovih učenika treba biti znak, tada je
zloupotreba ljubavi time teža. Već je u ranom kršćanstvu primjetio sveti Ivan Krizostom: "Ako kod nas nedostaje ljubavi, jedva da će na nevjernike nešto drugo djelovati i njih izazvati". "Ljubite jedni druge!"
Isus to zove "novom zapovijeđu". To je
temeljna zapovijed Evanđelja: Boga ljubiti
svim srcem, a bližnjega kao samoga sebe.
Nitko ne želi sebi da bude odbijen ili omražen. Svatko se osjeća dobro, ako zna da je
zaštićen u ljubavi drugoga. Isus je govorio
da mi sami trebamo pokloniti ljubav. A to
je puno teže. Što znači ljubiti jedni druge,
ako se ne susrećemo s uzvraćanjem ljubavi? I tada: što znači ljubiti jedan drugoga,
ako sam od drugoga bio iskorišten, prevaren, ožalošćen, povrijeđen? Sve je lijepo i
pravo ako je ljubav obostrana, ako su davanja i primanja u dobroj ravnoteži.
"Ljubav boli do bola" često je govorila
Majka Terezija. Kako to ide? Isus je dao
jednostavan odgovor: "Kao što sam ja vas

ljubio, tako i vi trebate ljubiti jedni druge".
Kako je on ljubio nas? Kako me Bog ljubi?
Njegova je ljubav uvijek uzorak. On ne
kaže: Ako ti ljubiš mene, ja ću ti uzvratiti
ljubav. On nas ljubi bez kalkulacija, bez da
pita da li se to isplati. Ako smo ljubazni i s
puno ljubavi samo tada, kad nam to nešto
donosi, tada druge ne ljubimo pravo. Tada
se radi o nama samima. Tada druge iskorištavamo. Ljubav je nesebična. I samo tako
ona može uspjeti. Samo tako ona donosi
radost. I konačno veliki dobitak. I tada ona
uvjerava više nego sve riječi. Jer vjerodostojna je samo ljubav.
Sveti Franjo Asiški piše u svojoj oporuci:
„Dok sam bio u grijesima, bilo mi je veoma
mrsko i gledati gubavce. I sam Gospodin
dovede me među njih i ja sam im iskazivao
milosrđe. I kad sam odlazio od njih, ono što
mi se činilo mrskim pretvorilo mi se u duhovnu i tjelesnu slast.“ To svjedočanstvo
dobar je primjer kako zapovijed ljubavi
pokazuje plodove i u ovom prolaznom zemaljskom životu. Franjo, kojemu je bilo
mrsko gledati gubavce, postupio je protiv
naravne odbojnosti i počeo im iskazivati
milosrđe. Još kaže da ga je među gubavce
doveo Gospodin. Kako? Odgovor bi se mogao kriti u Franjinu čitanju evanđelja. Tko
ide za Isusom putem evanđelja, gubavce ne
može mimoići. Videći kako ih Isus ne mimoilazi, nego ih dotiče, Franjo je morao
učiniti isto. I tako se dogodio preobražaj.
Vršeći novu zapovijed Franjo je u odnosu
prema gubavcima postao novi čovjek. Ono
što mu je bilo gorko postalo mu je slatko.
Tako biva sa svakim Isusovim učenikom.
Vršeći zapovijed ljubavi, to jest čineći djela
ljubavi i onda kada nam je to teško, mi zapravo oremo tvrdokornu zemlju svojega srca. I tek kad je dobro pripremimo iz nje
može niknuti posijano sjeme i donijeti svoj
slatki plod.

raspjevanoj i probuđenoj
prirodi, nego za nas vjernike
ljepota svibnja očituje se i u
Upirem svoje oči u vas,
štovanju, koje u tom mjesecu,
braćo i sestre svakog staiskazujemo Blaženoj Djevici
leža, u vas, drage obitelji,
Mariji, Majki Crkve. U svibnju
u vas, mladi: ponovno uznam je Gospa najbliža, jer je
mite s pouzdanjem kruniona znak vedrine i duhovne
cu u ruke! Iznova ju otsnage kršćanstva. Moleći otajstva
krijte u svijetlu Pisma, u skladu s
svete krunice povezujemo se i
liturgijom i u ozračju svoje svakodujedinjujemo s Isusom Kristom koji je
nevice. Neka taj moj poziv ne ostane
središte i cilj svake naše molitve.
neuslišan!"
Neka molitva Krunice ispuni i ovaj
( Blaženi papa Ivan Pavao II. )
svibanj.
Ljepota mjeseca svibnja nije samo u M O L I M O K R U N I C U U
mirisnom cvijeću i u proljetnoj

Gospin mjesec i molitva svete krunice

N A Š I M O B I T E LJ I M A !

Ljubav, Uspjeh i Bogatstvo
Jednom je jedna žena zalijevala vrt, kada je ugledala tri starca pored vrtne ograde. Nije ih poznavala pa im je rekla:
"Mislim da vas ne poznajem, ali mi se
čini da ste gladni. Molim vas uđite unutra i pojedite nešto." Starci su je upitali:
"Je li Vaš muž doma?" "Ne", odgovorila je, "nije." "Onda moramo otići" rekli
su. Navečer kada joj se muž vratio, žena mu je ispričala o susretu sa starcima.
"Sada im možeš reći da sam se vratio i
pozvati ih unutra" rekao je muž, i žena
je otišla pozvati starce na večeru. "Na
žalost, ne možemo svi prihvatiti Vaš ljubazni poziv." - Rekli su joj starci.
"Zašto ne?" - Upitala je iznenađena žena. Jedan od staraca pokaza na drugog i
reče: "Njegovo ime je Bogatstvo." Potom pokaza na trećega i reče: "Njemu je
ime Uspjeh. A meni je ime Ljubav. Pođi
k mužu i skupa odlučite kojega biste od
nas trojice pozvali unutra." Žena se vratila u kuću i ispripovijedala mužu. Muž
presretan reče: "Super! Pozovi Bogat-

stvo da sa svim i svačim napuni našu
kuću!"Ona pak nije bila zadovoljna njegovim prijedlogom: "Zašto radije ne bih
pozvala Uspjeh ?" Razgovor je slušala
njihova kćer i sva oduševljena rekla:
"Zar ne bi bio bolje pozvati Ljubav?
Naš dom bi potom bio napunjen Ljubavlju!" Poslušavši savjet njihove kćeri,
muž je rekao ženi: "Pođi van i zamoli
Ljubav neka bude naš gost."
Žena je pošla van i upitala: "Tko je od
vas Ljubav? Molim neka dođe i bude
naš dragi gost."
Ljubav je sjedila u invalidskim kolicima
i skupa s njima odvezla se u kuću. Druga dva starca su krenula za njom. Zaprepaštena žena je upitala zašto idu i Bogatstvo i Uspjeh, kada je ona pozvala
samo Ljubav? Starci su u jedan glas odgovorili: "Da si pozvala Bogatstvo ili
Uspjeh, druga dva bi bili otišli. No, ti si
pozvala Ljubav i kamo god ona ide, nas
dva je slijedimo !"
Tamo gdje ima Ljubavi, tamo uvijek
dolaze i Bogatstvo i Uspjeh.

