Tjedna događanja

Nedjelja, 2. ožujka 2014 - 8. nedjelja kroz godinu
08:00 – Suhopolje + Božena-Ivo Marjanović
09:30 – Rodin Potok
11:00 – Suhopolje
Kunigunda

-------

utorak

Kazimir, Eugen

17:30

† na nakanu

srijeda

Pepelnica,
Čista srijeda

17:30

† Radmila Medvecki, ob. Richter
Sanja Madžetko – Kurečić

Koleta

17:30

† Pavo, Niko, Ilija Blažević

petak

Perpetua,
Felicita

17:30

+ Nedjeljka Vučković i ob. Maras

subota

Ivan od Boga

17:30

† Ivan Kožul, Ivan Aleksić i ob.

ponedjeljak

četvrtak

Nedjelja, 9. ožujka 2014 - 1. korizmena - čista
08:00 – Suhopolje + Ivan, Danica Cindrić
09:30 – Rodin Potok
11:00 – Suhopolje
 Crkveni tisak: Glas Koncila, MAK, Glasnik SiM, Vjesnik biskupa Langa
 Čišćenje crkve: Vladimira Nazora, Eugena Kvaternika
 Vjeronauk za prvopričesnike krizmanike: pepeljenje na Čistu srijedu
 Počinje korizma: križni put u petak u 17:30 sati
 Program za korizmu: križni put, biblijske večeri, kateheze, klanjanje…
Izdaje: Župa Sv. Terezije Avilske u Suhopolju, Trg Sv. Terezije 2, 33410 Suhopolje
tel/faks (033) 771 274, e-mail: zupni.ured.svete.terezije.avilske@vt.t-com.hr

Ne budite zabrinuti, za život svoj:
što ćete jesti, što ćete piti;
ni za tijelo svoje: u što ćete se obući.
Zar život nije važniji od jela
i tijelo od odjela.

Nedosljedan kršćanin sablažnjava, a sablazan ubija

Upoznajmo sveca:

Papa nas uč

di s ebi i drugima

sus ove riječi ne stavi u praksu, š ko

Pepelnica ili Čista srijeda
Netko može reći da vjeruje, ali
ako se ne ponaša kršćanski, nije
kršćanin, nešto nije u redu, po
srijedi
je
nedosljednost.
Nedosljedan kršćanin
sablažnjava, a sablazan ubija.
Netko može reći da vjeruje, ali
ako ne misli, osjeća i ponaša se
kršćanski, nije kršćanin, nešto nije
u
redu,
po
srijedi
je
nedosljednost. A kršćani koji
obično,
općenito
žive
u
nedosljednosti, nanose veliko zlo.
Čuli smo što apostol Jakov govori
o nekim nedosljednim kršćanima,
koji se hvale da su kršćani, a
izrabljivali su svoje zaposlenike;
veli ovo: „Evo, plaća radnika koji
su radili na vašim njivama, a koje
niste platili, viče; a vapaji su
žetelaca stigli do ušiju Gospodina
nad Vojskama. Gospodin je
silan.“
Ako netko sluša ovo, može misliti:
‘To je rekao neki komunist!’ Ne,
apostol je Jakov to rekao! To je
riječ Gospodnja, a riječ je o
nedosljednosti. A kada nedostaje
kršćanska dosljednost i živi se
nedosljedno,
ostvaruje
se
sablazan. Nedosljedni kršćani
sablažnjavaju – kazao je Sveti
Otac.

Ako se nađeš pred ateistom koji ti
veli da ne vjeruje u Boga, možeš
mu pročitati cijelu biblioteku gdje
se govori da Bog postoji i
dokazati da postoji, a on još neće
povjerovati. Ali ako pred tim
ateistom dosljedno svjedočiš
kršćanki život, u njegovu će se
srcu nešto probuditi. Upravo će
tvoje svjedočenje u njega unijeti
nemir na kojem radi Duh Sveti.
To je milost i svi mi, cijela Crkva
treba moliti: Gospodine, učini da
budemo dosljedni – potaknuo je
papa Franjo.
Svi smo grešnici, svi, ali smo svi
sposobni moliti oproštenje. A Bog
se nikad ne umara praštati. Treba
biti ponizan i moliti oproštenje:
Gospodine, ovdje nisam baš bio
dosljedan.
Oprosti mi! Treba ići naprijed s
kršćanskom dosljednošću, biti
vjernik koji je svjestan svoje
grješnosti, ali i koji se ne boji
tražiti oproštenje kad pogriješi, a
koji se jako boji da nekoga ne
sablazni. Neka na Gospodin
udijeli tu milost – zaključio je
Sveti Otac.

Zanimljivosti

Kremiranje
Stav Crkve prema kremaciji
ili spaljivanju tijela
preminulih osoba je takav
da se on tolerira, te me
moguć crkveni sprovod
kremiranih osoba.
Postoji crkveni propis kojim
se ističe kako se spaljivanje
ne zabranjuje, osim u
slučajevima u kojim je
izabrano zbog protuvjerskih
motiva. Međutim Crkva i
nadalje preporuča ukop koji
od apostolskih vremena
najbolje govori o vjeri u
uskrsnuće.

je kršćanski spomendan kojim započinje
korizma. Slavi se 40 dana prije Uskrsa (ne
računajući nedjelje).
Pepelnica je početak korizmenog vremena. To
je dan pokore, razmišljanja, nemrsa i posta. Na
blagdan Pepelnice, svećenik posipa kršćane
pepelom uz riječi: „Spomeni se čovječe da si
prah i da ćeš se u prah pretvoriti“ ili „Obratite
se i vjerujte Evanđelju!“
Post na Pepelnicu i Veliki petak, odnosi se na
katolike od navršene 18. do započete 60.
godine života, a nemrs za starije od 14 godina.
Pepeo je simbol pokore i poziv je kršćanima da
razviju duh poniznosti i žrtve, a također
podsjeća da je Bog velikodušan i milosrdan
onima koji mu se obraćaju pokorna srca.
Dobiva se od blagoslovljenih grančica palme
korištenih na Cvjetnicu prethodne godine.

Pravilno izražavanje
Tata, kako ću doći na
drugu stranu?

Pa, ti već jesi na
drugoj strani!

