
Nedjelja
19. VI. 2016.

XII. nedjelja kroz
godinu

08:00
09:30
11:00

†
†
†

Joso Bijelić
Kapan - Proštenje
Pčelić

Ponedjeljak Margareta, Naum
Ohridski 08:00 † Zlatko Lokaj

Utorak Sv. Alojzije
Gonzaga 18:30 † Marko Sertić i ob.

Srijeda Ivan Fisher, Toma
More 08:00 † Obitelj: Papp, Grbačić i Ganić

Četvrtak Josip Kafasso,
Zdenka 18:30 † Ob. Kasal

Petak Rođenje Sv. Ivana
Krstitelj 08:00 † Ivica Šeketa

Subota Prosper, Vilim 18:30 † Ob. Plavanjac, Novak

Nedjelja
26. VI. 2016.

XII. nedjelja kroz
godinu

08:00
08:00
09:30
09:30
11:00

†
†
†
†
†

Ivan Hodak
Rodin Potok
Borova
Orešac – Proštenje
Zvonimirovo

Glasnik
župe Sv. Terezije Avilske, godina XVII. Br.25/2016.

Oglasi

 Tisak: Glas Koncila, Kana
 Čišćenje crkve: Matije Gupca, V. Lisinskog, I. Zajca, Đure Basaričeka, Osječka
 U ponedjeljak i u srijedu i petak: sveta misa je u jutro
 Upis hodočašća u Mariju Bistricu 30. srpnja
 Sv. Mise u nedjelju po filijalama
 Katoličku ženidbu žele sklopiti: Petar Bumba, sin Marka i Slavice r.

Pravdić, rođen 1983 u S. Mitrovici a živi u Suhopolju i Marija
Mihaljević, kći Stjepana i Ljubica r. Šiško, rođena 1986. u Virovitici

 Njihovo vjenčanje u 09. srpnja 2016. u Virovitici
________________________________________________________________
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

MOLITVA PAPE FRANJE U GODINI MILOSRĐA

Gospodine Isuse Kriste,
ti si nas poučio da budemo milosrdni

kao Otac nebeski,
i rekao nam da tko vidi tebe, vidi njega.
Pokaži nam svoje lice i bit ćemo spašeni.

Pošalji svoga Duha
i sve nas posveti svojim pomazanjem,

kako bi Jubilej milosrđa
bio godina milosti Gospodnje

te tvoja Crkva, u obnovljenom zanosu,
uzmogne donijeti siromasima radosnu vijest,
proglasiti slobodu zatočenima i potlačenima

te slijepima vratiti vid.
Po zagovoru Marije, Majke milosrđa,

to molimo tebe, koji s Ocem i Duhom Svetim
živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen

Milosrdni kao Otac!
Milosrdni kao Otac!



U snažnim trenucima, Isus razgovara s
Ocem. To je put molitve i prostor molitve.
Bez osjećaja da smo djeca, bez govorenja
„Oče“ – upozorio je – naša je molitva
„poganska“, molitva samo „riječima“.

Možemo se sigurno moliti Gospi, anđelima
i svecima, ali „zaglavni kamen molitve je
Otac“ – pojasnio je. Ako ne možemo početi
molitvu od te riječi, onda nećemo dobro
moliti.

Riječ „Otac“ nije blebetanje poput
poganske molitve, nego zaziv „onoga koji
mi je darovao identitet djeteta“. To je
„prostor kršćanske molitve – ‘Oče’ – a
potom molimo svece, anđele, činimo
procesije, hodočašća…

Sve je to lijepo, ali uvijek započinje s ‘Oče’ i
sviješću da smo djeca te da imamo Oca koji
nas voli i poznaje sve naše potrebe“ –
kazao je Papa.

Sluga Božji Fulton J. Sheen

"Koliko god može biti privlačno neko srce, postojat će uvijek još

jedno Srce, veća ljubav, plemenitija odanost. Ako vam se čini da je

vaša majka utjelovljenje svega onoga što je najljepše u životu, zar

možete misliti da Bog, koji je stvorio majčinstvo, može posjedovati

manje ljubavi? Ako vam se čini da je vaš otac savršena slika svega

onoga što je u životu veliko, zar možete misliti da je Bog, koji je

htio očinstvo, manje velik?

Ako ljudsko srce može povećati radost života, što li tek neće učiniti

veliko Božje srce? Ako je iskra tako sjajna, koliki sjaj mora

postojati u plamenu?"

Nitko ne može reći ‘Oče’
bez milosti Duha

Moleći „Oče naš“, osjećamo njegov pogled
na nama – rekao je papa Franjo na jutrošnjoj
misi u Domu sv. Marte. Istaknuo je da za
kršćanina molitve nisu „čarobne riječi“ te je
podsjetio da je „Otac“ riječ koju je Isus
uvijek izgovarao u snažnim trenucima
svojega života.

Ne blebetati poput pogana, ne misliti da su
molitve „magične riječi“ – pouka je
današnjeg evanđeoskog odlomka, u kojem
Isus učenike poučava molitvi Očenaša. Papa
je stoga istaknuo važnost riječi „Oče“ u
kršćanskome životu. Otac zna što nam je
potrebno i prije nego ga molimo. Otac nas
sluša u skrovitosti, potaji, kao što nam Isus
savjetuje da molimo – napomenuo je Papa.

Otac nam daje identitet djece. Kad kažem
„Otac“, dolazim do korijena svojega
identiteta: kršćanskoga identiteta i djeteta
Božjega, i to zahvaljujući Duhu Svetomu.
Nitko ne može reći „Oče“ bez milosti Duha.

„Otac“ je riječ koju je Isus koristio u
najsnažnijim trenucima: kad je bio ispunjen
radošću, osjećajima: „Hvalim te Oče, jer si
to objavio malenima“; ili pak plačući, pred
grobnicom svojeg prijatelja Lazara: „Hvala
ti, Oče, što si me uslišao“, a također u
posljednjim trenucima života Isus zaziva
Oca – podsjetio je papa Franjo.

Papina kateheza

Pokoj vječni, daruj im Gospodine!

Adika Ivšić (Kukujevci 1928. – Zvonimirovo 2016.)

Jadranko Grdić ( Dvorska 1960 – Dvorska 2016.)

Ivan Rajković (Novi Slankamen 1940 – Suhopolje 2016.)

Nije sve u izgledu. Važno je
ono što je iznutra. Tako kaže

moja mama.


