Oglasi
Nedjelja
29. I. 2017.

4. nedjelja
kroz godinu

Ponedjeljak

Hijacinta,
Martina,
Gordana

08:00

† Novogradec Martin

TREĆI EUHARISTIJSKI KONGRES POŽEŠKE BISKUPIJE

Utorak

Sv. Ivan don
Bosco

08:00

† Nevenka Pokrajac,
† Marija Hlavsa

Srijeda

Brigita, Miroslav

17:00

† Ivan Grbačić

Četvrtak

Svijećnica,
Prikazanje
Gospodinovo

17:00

† Goran Karačić, ob. Karačić

Petak

Sv. Blaž, Sv. Vlaho

17:00

† Na nakanu (Blaž Livaja)

Subota

Andrija Corsini

08:00

† Saša i Vinko Fištrović

Nedjelja
5. II. 2017.

5. nedjelja
kroz godinu

08:00
09:30
11:00

† Rodin Potok
† Suhopolje

Gospodine, Isuse Kriste!
Zahvaljujemo ti što si nas prije dvadeset godina,
odlukom sv. Ivana Pavla II.,
utemeljitelja Požeške biskupije,
započeo okupljati u zajedništvo naše mjesne Crkve.
U njoj nas, po euharistijskom otajstvu,
ispunjaš snagom svoje pobjede nad zlom i smrću,
obdaruješ nadom.
Molimo te, da po žrtvi svoje ljubavi,
koju obnavljaš za nas u svakoj svetoj misi,
udijeliš našim supružnicima vjernost u braku,
otvoriš djeci i mladima srce
za veličinu i smisao ljudskoga života
u skladu s tvojim projektom ljubavi,
potakneš neke od njih da te slijede na svećeničkom
ili redovničkom putu,
a sve nas osposobiš za suosjećajnu blizinu
prema bolesnima, siromašnima, starima i osamljenima.
Daj da nam Treći biskupijski euharistijski kongres
uveća radost i ponos što pripadamo jednoj, svetoj,
katoličkoj
i apostolskoj Crkvi, u našoj Požeškoj biskupiji.
Usliši nas, Ti, koji kao pobjednik nad grijehom i smrću
živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

08:00 † Milka i Franjo Ibriks, Joip i Ana Fuks
11:00 † Suhopolje

† Kata Hodak

 Crkveni Tisak: Glas Koncila, Marija
 Čišćenje crkve: K. Tomislava (parna)
 Prikazanje Gospodinovo: Svijećnica u četvrtak
 U petak: sv. Blaž - blagoslov grla
 Sveta Potvrda za krizmanike 8. r. i 1. r. srednje: u nedjelju 7. svibnja 2017. godine

__________________________________________________________________
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

župe Sv. Terezije Avilske, godina XVIII. Br.5/2017.

Krist danas i uvijeke, naša nada, aleluja!

Papina kateheza

Strah od svega onemogućuje pamćenje, nadu,
odvažnost i strpljivost
‘Braćo, sjećajte se prvih dana’: poleta i napredovanja u vjeri, kada se vjera
počela živjeti, također i teških kušnji…Kršćanski se život ne može shvatiti, bez
pamćenja se ne može kršćanski živjeti: pamćenja božjih pothvata u mom
životu, također i nevolja. Kako me Gospodin izbavio iz tih nevolja? Pamćenje
je milost za koju treba moliti. Gospodine, ne dopusti da zaboravim tvoj
zahvat u mom životu, daj da se sjećam veselih i ružnih trenutaka, radosti i
križeva. Kršćanin je čovjek sjećanja – istaknuo je papa Franjo.
Pisac Poslanice Hebrejima veli da „smo u hodu očekujući nešto“, da stignemo
do jedne točke, do susreta s Gospodinom. Potiče nas da živimo po vjeri. Nada
je gledanje u budućnost. Kao što nije moguće kršćanski živjeti, isto se tako
ne može živjeti bez gledanja u budućnost, bez nade da ćemo sresti
gospodina. Pisac veli nešto lijepo: „Još malo“, veli… Život je jedan dašak,
prolazi kao dašak. Mladi misle da je život dug, a život nas uči govoriti: „Kako
vrijeme brzo prolazi?“. Nadanje susretu s Gospodinom znači živjeti u
očekivanju, znači živjeti u napetosti između pamćenja i ostvarenja nade,
između prošlosti i budućnosti – rekao je Papa.
Poslanica Hebrejima potiče na hrabro i strpljivo življenje sadašnjosti, koja je
često bolna i žalosna: na življenje bez straha, bez srama, podnoseći životna
zbivanja. Grješnici smo, veli Papa, svi smo grješnici. Unatoč tomu, idemo
naprijed, ne zaustavljajmo se jer nećemo rasti – primijetio je.
Pisac poslanice potiče da se ne čini grijeh koji oduzima sjećanje, nadu,
odvažnost i strpljivost. Zbog straha od grijeha, ne ide se naprijed, a Isus pak
veli: „Ne bojte se!“ Strašljivci nazaduju, čuvaju sebe, boje se svega – ustvrdio
je Papa dodajući:
Oni misle da nije razumno riskirati, treba biti razuman, pokoravati se
zapovijedima. Sve je istina, ali to sputava, onemogućuje sjećanje zadobivenih
milosti, oduzima pamćenje i nadu i tako onemogućuje ići naprijed. Takva je
sadašnjost nekih kršćana, oni su poput tkanine koja se skupi kad pokisne …
skučene duše… Malodušnost je grijeh protiv sjećanja, hrabrosti, strpljivosti i
nade. Neka nam Gospodin ojača pamćenje i nadu, neka nam udijeli
odvažnosti i strpljenja, neka nas oslobodi od kukavičluka, od toga da se
bojimo svega… Stisnute duše se čuvaju, a Isus veli: „Tko hoće sačuvati svoj
život, izgubit će ga“ – zaključio je papa Franjo.

Naši pokojnici:
Milan Sertić, Virovitica, 1959 . - Dvorska 2017.
Stipe Grizelj, Uništa ,1938. – Suhopolje 2017.
Mara Vilušić-Grabovčić, Bijelo, 1934. - Suhopolje 2017.
Milan Rukavina, Zagreb, 1940. – Trnava Cabunska 2017.
Franjo Jakša, Borova, 1929. – Borova 2017.
Katica Sloboda, N. Slankamen, 1930. - Suhopolje 2017.
Helena Lokinger, D. Budičina, 1941. - Suhopolje 2017.
Božo Slavić, Kijevo, 1935. - Suhopolje 2017.
Antun Božo Ivančan, Suhopolje, 1948. - Suhopolje 2017.
Pokoj vječni daruj im, Gospodine!
I svjetlost vječna svjetlila im!

Čim mi Bog ne znači sve, On mi ne znači ništa. Dati Bogu
drugo mjesto u životu znači uopće mu ne dati mjesta.
P. Breemen

Bog daje hranu svim pticama, ali im je ne baca u gnijezdo.
Indijanska poslovica

Tko će nam
reći što je to
SVETI RED?

SVETI RED je kada se
poredamo pa čekamo
svetu pričest

