Nedjelja, 14. lipnja 2015. 11. nedjelja kroz godinu

Obavijesti

08:00 sati – Borova
09:30 sati – Kapan – Zdenka Ištoković, Ob. Ištoković i Kožar

Glasnik

župe Sv. Terezije Avilske, godina XVI. Br.24/2015.

Ponedjeljak

Sv. Vid, Čedomil

18:30

† Jozo i Mandica Maras

Utorak

Zlatko, Givido

08:00

† Ivan Švast

Srijeda

Adolf, Inocent

18:30

† Dinko Sušec, Đuro Vuzem

Četvrtak

Marko, Marcelijan

08:00

† Na čast Gospi Brze pomoći

Petak

Romuald, Bogdan

18:30

† Ob. BIlobrk, Božo, Veronika, Nikica i Luce

Subota

Naum Ohridski

08:00

† Marko Sertić i ob. Sertić

Nedjelja, 21. lipnja 2015. 12. nedjelja kroz godinu
08:00 sati – Suhopolje – Ivan i Marija Elijaš, Nikola Fučkar
09:30 sati – Pčelić

•
•

•
•
•
•
•

Tisak: Glas Koncila – reportaža o našoj župljanki, Živo vrelo
Uređenje crkve: Vladimira Nazora, Eugena Kvaternika
Prijave za svećeničko ređenje u Požegi 27. lipnja

Molitva sv. Tereziji Avilskoj

Sveta Terezijo od Isusa,
zaštitnice požeške Katedrale
i zaštitnice Suhopolja,
tebe je Bog obasuo posebnim milostima.
U velikim poteškoćama života
darovao ti je iskustvo svoje blizine
i jasnoću da je našem nemirnom srcu
samo On dovoljan.
Pomozi da i nama Bog bude blizu
u životnim nevoljama,
te tražimo samo njega,
i tako postignemo istinsku sreću
sada i u vječnosti.
Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Najava Mlade mise: nedjelja 19. srpnja
U subotu je krizma u Cabuni
Sv. mise radnim danom u jutro ili na večer – prema rasporedu
Nedjeljom sv. mise u Suhopolju samo u 08:00 sati

Izdaje: Župa Sv. Terezije Avilske u Suhopolju, Trg Sv. Terezije 2, 33410 Suhopolje, tel. 771 274,
e‐mail: zupni.ured.svete.terezije.avilske@vt.t‐com.hr

Samo je Bog dostatan!
Samo je Bog dostatan!

Kršćanstvo nije samo
jedna lijepa ideja
Sveti je Otac upozorio na osobe koje
žele kršćanstvo pretvoriti u samo
jednu lijepu ideju i na one koji uvijek
traže novotarije u kršćanskom
identitetu. Istaknuo je svjetovnost kao
opasnost za kršćansko svjedočenje, jer
ona tako „rastegne savjest“ da u nju
sve može ući.
Da bismo stigli do kršćanskoga
identiteta, Bog nas je vodio dugim
povijesnim hodom. I nama je ići dugim
putem u životu kako bismo učvrstili
kršćanski identitet i mogli svjedočiti.
To se može definirati kao put od
nejasnoće do jasnoga identiteta.
Istina, postoji grijeh zbog kojeg
padamo, ali imamo Gospodinovu
snagu kako bismo se podigli i ustrajali
u svojem identitetu. Grijeh je u
određenom smislu, primijetio je Papa,
dio našega identiteta: „Grješnici smo,
ali vjerujemo u Isusa Krista.“ I to nije
samo znanstvena vjera, nego i Božji
dar. Sam nas Bog potvrđuje u Kristu,
on nas je pomazao, opečatio, dao nam
zalog Duha Svetoga. „Bog nam daje
identitet“ – ustvrdio je Sveti Otac.

Papina kateheza

Sv. Vid

Prema spisima sv. Vid se kao sin bogate ali još
poganske obitelji rodio na Siciliji. Kad mu je
bilo tek 7 godina morao je zbog svoje vjere i
pripadnosti Kristu, zajedno sa svojim
odgojiteljem Modestom, morao pobjeći
budući da ga je njegov otac htio prisiliti na
otpad od vjere. Njegov je bijeg pao baš u doba
velikog Dioklecijanova progonstva pa je Vid i u
tuđini za svoju vjeru morao trpjeti. Uhvaćen
kao kršćanin, sa svojim je skrbnicima odveden
u Rim. Tu je Vid učinio nekoliko čudesa, među
njima i čudesno ozdravljenje careva sina, koji
bijaše opsjednut. Unatoč tomu, bio je sa
svojim pratiocima osuđen na smrt.

Zatim ima i onih kojima su uvijek
potrebne novotarije u kršćanskom
identitetu, koji su zaboravili da su
izabrani i pomazani, da imaju milost
Duha Svetoga. Oni, primjerice –
našalio se Papa – traže vidioce koji
govore o pismu koje će Gospa poslati
u 4 sata popodne. I od toga žive.
Međutim, to nije kršćanski identitet.
Na koncu, postoje oni koji
mondenošću
ugrožavaju
svoj
kršćanski identitet; osobe koje toliko
rastežu savjest da u nju sve ulazi.
Tako sol postaje bljutava.
Bog nas je u povijesti spasenja iz
dvojbe uveo u sigurnost, u stvarnost
utjelovljenja i otkupiteljske smrti
svojega Sina.
To je naš identitet – naglasio je Papa,
objasnivši kako trebamo moliti za dar
identiteta koji se ne prilagođava
stvarima, kako ne bi postao bljutav.

Sv. Red svećeništva želi primiti
Marko Ćubelić,
sin Mate i Ksenije r. Ivančević, rođen 16. XI. 1990. u VT,
a živi u Suhopolju
Ređenje za svećenika je u Požegi 27. VI. 2015.
Kule u pijesku

Mudrac gledao je djecu koja su
na obali zidala kulu iz pijeska.
Kada su završili zamišljenu kulu
došao je val i u trenu je izravnao
sa zemljom.
Djeca su se primila za ruke i
počela smijati. Malo zatim,
započela su graditi novu kulu.

Nasmiješio se i naučio važnu lekciju.
Sve stvari u našem životu
stvorene su u pijesku.
Trajni su samo naši odnosi s ljudima.
Prije ili kasnije doći će val i odnijeti
ono što smo sagradili
s tolikim trudom.
Kada se to dogodi moći će se smijati
samo oni koji će se imati
s kime držati za ruke.

