
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

                                                              Tjedna događanja 
 
 

Nedjelja, 27. travnja 2014  - Mladi Uskrs 
 

 

08:00  – Suhopolje  † Maja Kožić, Nikola i Ante Štefanac 
09:30 – Orešac 
11:00 – Suhopolje  
 

 

ponedjeljak Petar Shanel 18:30 † Ana Majer 

utorak Katarina Sijenska 18:30 † Mara i Anđelko Kljaić 

srijeda Pio V.  18:30 † na nakanu 

četvrtak Sv. Josip Radnik 08:00 † Marko i Ruža Puškarić 

petak Atanazije 18:30 † Zvonimir Hock i ob. 

subota Filip i Jakob Mlađi 18:30  † Mato, Kata i Ivo Josipović 

 

 

Nedjelja, 4. svibnja 2014.  - 3. vazmena nedjelja 
 

08:00  – Suhopolje  † Dragutin, Mijo Grčić 
09:30 – Rodin Potok 
11:00 – Suhopolje  
 
 

 Crkveni tisak: Glas Koncila 

 Iduće nedjelje je Prva sv. Pričest u našoj župi 

 Sastanak za roditelje prvopričesnika: utorak nakon večernje mise 

 Prvopričesnici: petak u 16:30 sati 

 svibanjska pobožnost – pol sata prije svete mise 

 Hodočašće djece u Voćin: Subota u 10:00 (program) 

 Uređenje crkve: (roditelji prvopričesnika) u subotu u 09:00 sati 
 

 

 

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 

 

Sveti 
 

Ivan Pavao II. 



 
di sebi i  drugima 

susove riječi ne stavi u praksu, ško 
 

 

Novi svetac 

 
Prvi je papa, koji je ušao u 

džamiju i sinagogu. U 26 

godina svoga pontifikata, 

posjetio je 130 država. 

Proputovao je 1,2 milijuna 

kilometara. Obišao je zemaljsku 

kuglu oko 30 puta. Posjetio je 

oko 850 gradova. Prvi je papa, 

koji je posjetio gradove Azije, 

Afrike i Južne Amerike. 

Proglasio je novih 1338 

blaženika i 482 novih svetaca. 

Za vrijeme pontifikata napisao 

je te izgovorio oko 15.000 

raznih govora i dokumenata. 

 

 

Sveti Ivan Pavao II. (Wadowice, 18. V. 1920. - 

Vatikan, 2. IV. 2005.), rođen kao Karol Józef 

Wojtyła, 264. nasljednik apostola Petra, papa od 

16. listopada 1978. do smrti 2005. godine.  

Njegov dugogodišnji pontifikat karakteriziraju 

sljedeće značajke: jedan je od najmlađih papa 

novijega doba; njegov pontifikat je među 

najduljima; prvi papa ne-Talijan nakon više 

stoljeća; prvi papa iz nakon više stoljeća iz 

jednoga slavenskog naroda. Također, osobna 

toplina, neposrednost i prirodna karizma Ivana 

Pavla II. izuzetno su snažno djelovali preko 

suvremenih elektroničkih medija (poglavito 

TV), šireći njegovu poruku i u najzabitnijim 

dijelovima planeta Zemlje. Papa se tijekom 

cijelog pontifikata zalagao za mir. Zagovarao je 

pravo svakoga naroda, na svoju državu, 

samostalnost i suverenost. Osmislio je sintagmu 

"kultura života" "Kultura života znači poštivanje 

prirode i zaštita Božjeg djela stvaranja. Na 

poseban način, znači poštivanje ljudskog života 

od prvog trenutka začeća do prirodne smrti." 

Ovaj tjedan je tjedan radosti: slavimo 

Isusovo uskrsnuće. To je prava, duboka 

radost utemeljena na sigurnosti da 

uskrsli Krist više ne umire, već je živ i 

djeluje u Crkvi i svijetu. Ta sigurnost 

prebiva u srcu vjernikâ od onog 

uskrsnog jutra, kada su žene pošle na 

Isusov grob a anđeli im rekoše: “Što 

tražite Živoga među mrtvima?” (Lk 24, 

5). “Što tražite Živoga među mrtvima?” 

Te riječi su kao kamen međaš u 

povijesti; ali i “kamen spoticanja”, ako 

se ne otvorimo Radosnoj vijesti, ako 

mislimo da manje smeta mrtvi Isus no 

živi! Međutim, koliko puta, u svom 

svakodnevnom životu, imamo potrebu 

čuti riječi: “Što tražite Živoga među 

mrtvima?”. Koliko samo puta tražimo 

živoga među mrtvim stvarima, među 

stvarima koje ne mogu dati život, među 

stvarima koje danas jesu a sutra ih više 

neće biti, među prolaznim stvarima… 

“Što tražite Živoga među mrtvima?” 

 

Imamo za tim potrebu kada se 

zatvorimo u bilo koji oblik sebičnosti i 

samozadovoljstva; kada se dopustimo 

zavesti zemaljskim silama i stvarima 

ovoga svijeta, zaboravljajući Boga i 

bližnjega; kada svoje nade polažemo u 

svjetovne ispraznosti, u novac, u 

uspjeh. Tada nam Božja riječ govori: 

“Što tražite Živoga među mrtvima?”. 

Zašto tražiš tamo? To ti ne može dati 

život! Možda će ti pružiti veselje koje 

traje minutu, dan, tjedan, mjesec… a 

zatim? 

Danas je i nama upućeno to 

pitanje. Ti, zašto tražiš živoga 

među mrtvima ti koji se 

zatvaraš u samoga sebe nakon 

jednog neuspjeha i ti koji 

nemaš više snage za molitvu? 

Zašto tražiš života među 

mrtvima ti koji se osjećaš 

usamljenim, napuštenim od 

prijatelja i možda i od Boga? 

Zašto tražiš živoga među 

mrtvima ti koji si izgubio nadu 

i ti koji se osjećaš zarobljenim 

svojim grijesima? Zašto tražiš 

živoga među mrtvima ti koji 

težiš ljepoti, duhovnom 

savršenstvu, pravednosti, miru? 

 

Imamo potrebu iznova čuti i 

sjetiti se te anđelove opomene! 

Ta opomena, “Što tražite 

Živoga među mrtvima?”, 

pomaže nam izaći iz naših 

prostora žalosti i otvara nas 

obzorima radosti i nade. One 

nade koja uklanja kamenje s 

grobova i bodri nas da 

naviještamo Radosnu vijest, 

koja je kadra donijeti novi život 

drugima. 

Papine kateheze 

To je tvoj  zaručnik? 
Ma ne!Upoznali smo se 

preko fejsa a razišli 

preko twittera. 

“Što tražite Živoga među mrtvima?” Upoznajmo sveca 


