Tjedna događanja

Nedjelja, 7.rujan 2014. 23. nedjelja kroz godinu
08:00  †Ob. Šojić , Vuković , Troha
09:30  Rodin Potok
11:00  Suhopolje
†

Ob. Švarc, ob. Gebert,
Francika Kubišta
ZVONIMIROVO - Proštenje

18:30

†

Pavao i Marija Benčina

Pulheria

18:30

†

Pero Bičanić, obitelj Lakić

Četvrtak

Prot i Hijacint

18:30

†

Za bolesnicu

Petak

Ime Marijino

18:30

†

Sertić Marko

Subota

Ivan Zlatousti

18:30

†

Ivan Pemper i obitelj Pemper

Ponedjeljak

MALA GOSPA

Utorak

Petar Claver

Srijeda

08:00
11:00

Župa Sv. Terezije Avilske
Godina XV broj 28/2014

Nedjelja, 14. rujan 2014. Uzvišenje svetoga križa
08:00 sati †Andrija i Željko Pemper
09:30 sati Borova – Proštenje (Ime marijino)
11:00 sati Borova
 Katolički tisak: GK, MAK, Radosna vijest
 Hodočašće u Voćin 8.rujna 2014. – polazak u 15:30h
 Uređenje crkve ‐ Vladimira Nazora, Eugena Kvaternika
 Župne obavijesti na; Glasnik župe, oglasna ploča i stranicažupe
 Prijava za vjeronauk (krizmanici, prvopričesnici)
 ispovijed vjeroučenika: od ponedjeljka do petka prije večernje mise
Izdaje: Župa Sv. Terezije Avilske u Suhopolju, Trg Sv. Terezije 2, 33410 Suhopolje, tel. 771 274,
e‐mail: zupniured@zupasuhopolje.com ili zupni.ured.svete.terezije.avilske@vt.t‐com.hr

Gdje su dvojica ili trojica sabrana u
moje ime, tu sam i ja među njima.

Snaga kršćanskoga života je u susretu
naših grijeha s Kristom koji nas spašava

Papina kateheza

Upoznajmo sveca

di sebi i drugima

susove riječi ne stavi u praksu, ško

Petar i Pavao nas poučavaju kako se
kršćanin može hvaliti dvjema stvarima:
„vlastitim
grijesima
i
Kristom
raspetim“.
Stoga Pavao, u prvoj Poslanici
Korinćanima, poziva one koji se drže
mudrima da „postanu ludi kako bi
zadobili mudrost, jer mudrost ovoga
svijeta ludost je pred Bogom“:
Pavao nam govori kako snaga Riječi
Božje nije u ljudskoj mudrosti: nije u
lijepom govoru ili u lijepim izrazima
ljudske pameti. Ne. To je ludost, kaže
Pavao.
Snaga Božje Riječi ima drugi izvor.
Također, snaga Riječi Božje prolazi
kroz srce propovjednika i zbog toga
govori nama koji propovijedamo Božju
riječ.
Apostol Pavao se ne hvali svojim
studijem, ističe Papa. Ne kaže:
„studirao sam
kod najvažnijih
profesora svoga vremena“ – već „samo
dvjema stvarima: ‘hvalim se svojim
grijesima’ i poslije, u drugom odlomku:
‘Ja se hvalim samo Kristom raspetim’.
Snaga Božje riječi je u tome susretu
mojih grijeha i krvi Kristove, koja me
spašava.
A kada toga susreta nema, nema ni
snage u srcu.

Sveti Marko Križevčanin
je treći kanonizirani hrvatski svetac, svećenik,
košički mučenik, profesor teologije, misionar,
zaštitnik Bjelovarsko-križevačke biskupije.

Također i Petar – u Evanđelju o
čudesnom ribolovu – ima iskustvo
susreta s Kristom, uviđajući vlastite
grijehe: gledajući Isusovu snagu i
gledajući samoga sebe. Baca mu se
do nogu, govoreći: „Gospodine, otiđi
od mene jer sam grešnik“. U tome
susretu Krista i mojih grijeha je
spasenje:
„Ako se kršćanin ne osjeća
grešnikom te spašenim krvlju Krista
raspetoga, onda je on tek polukršćanin, mlaki kršćanin.
Snaga kršćanskoga života i riječi
Božje u tome je trenutku u kojem ja,
grešnik, susrećem Isusa Krista i taj
susret mi preokreće i mijenja život, te
mi daje snagu za naviještanje
spasenja drugima“, istaknuo je Papa,
pozivajući nas da si postavimo
nekoliko pitanja:
„Jesam li sposoban reći Gospodinu:
‘Ja sam grešnik’“, ne u teoriji, već
ispovijedajući „konkretni grijeh? I
jesam li sposoban vjerovati kako me
je on sam spasio svojom krvlju i dao
mi novi život? Imam li povjerenja u
Krista?“

Punim imenom zvao se Marko Stjepan Krizin.
Rodio se u Križevcima 1589. Već kao student
odlikovao se bistrinom uma i krepošću.
Službovao je u gradu Košicama, u ono doba
poznatoj kalvinskoj utvrdi.
Katolici u gradu Košicama su lažno optuženi da
su izazvali požar. S isusovcima se u gradu
nalazio i naš sveti Marko. Kad je zapovjednik
kalvinske vojske 3. rujna 1619. sa svojim
hajducima ušao u Košice, odmah su zatvorili
trojicu katoličkih svećenika. Kroz 3 dana nisu
im dali ni jesti ni piti.
Okrutno su ih mučili i pogubili.
Poruka nastanvicima za početak škole

Umjesto namrgođene sudce, neka u nama vide radosne glasnike
nadbiskup Đuro Hranić

tragična priča
U ponedjeljak, 1. rujna 2014. g. je u iračkom gradu Bartalahu, koji je već
tjednima okupiran od strane islamskih militanata, ubijen jedan kršćanin.
Prema izvješćima svjedoka, riječ je o 43‐godišnjem Salemu Mattiju Kourkiju,
koji je preminuo zbog posljedica premlaćivanja i mučenja
Jedan od Salemovih poznanika rekao je da je ubijeni patio od srčanih
problema, te zbog toga nije mogao s obitelji napustiti grad. Prije nego što je
uhićen, skrivao se u svojoj kući više od tri tjedna. Izvori navode da su ga
teroristi nasilno pokušavali obratiti na islam, ali ovaj je odlučno odbijao.
Nakon što su ga mučili i tukli do smrti, mrtvog su ga ostavili na ulici. Njegovo je
tijelo nekoliko sati kasnije pronašla nekolicina lokalnih stanovnika te ga
pokopala.

