Oglasi
Nedjelja
12. III. 2017.

2. korizmena
Pačista

08:00 † Josip i Mihovil Hodak
09:30 † Borova
11:00 † Suhopolje

Ponedjeljak

Patricija, Sabina

Utorak

Matilda,
Milijana

17:30

† Ana i Mato Doležal

Srijeda

Longin,
Vjekoslava

0800

† Luca i Stipan Jajalo

Četvrtak

Hilarije i Tacijan

17:30

† Ob. Kaučić i ob. Ripli

Petak

Sv. Patrik,
Patricija

17:30

†

Ruža Orešković, Manda i Andrija
Orešković

Subota

Sv. Ćiril
Jeruzalemski

08:00

†

Bruno i Tomica Bočiluk, Stipo Maras i
Mnda Vujičić

Nedjelja
19. III. 2017.

3. korizmena
Pačista

08:00
09:30
11:00

Jozo i Mandica Maras, Danijel
†
Hećimović i Tomislav Dumenčić
†
Pčelić
†
Suhopolje

17:30

† Stjepan, Nada i Darko Glad

 Crkveni Tisak: Glas Koncila, Glasnik SiM,
 Čišćenje crkve: Matije Gupca, V. Lisinskog, Ivana Zajca, Đure B., Osječka
 Prvopričesnici: utorak u 16:30
 Krizmanici: 8. r. četvrtak u 18:00 sati
 1.r. srednje: Petak u 18:30 sati
 6. r. - utorkom, 7.r. - petkom, sudjeluju na križnom putu u 17:30 sati
 U srijedu i subotu su sv. mise u jutro
__________________________________________________________________
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.11/2017.

TREĆI EUHARISTIJSKI KONGRES POŽEŠKE BISKUPIJE
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.

Krist danas i uvijeke, naša nada, aleluja!

Nazivi korizmenih nedjelja
Unutar korizme postoji šest nedjelja. Svaka od njih ima svoje ime, a ona prva
poznata je kao Čista nedjelja. Toga dana se kupamo kako bi se simbolički i
stvarno očistili od naslaga ovog svijeta i života te se pripremili na susret s
Isusom Kristom koji će nam donijeti spasenje. Želimo da nam u trenutku
susreta s njima budu čisti i tijelo i duša.
Drugu nedjelju tijekom korizme nazivamo još i Pačistom nedjeljom. Njome
ulazimo u drugi korizmeni tjedan i sada slijedi trenutak kada se možemo
zapitati na koji način smo proživjeli onaj prvi i što nam je on značio. Kao što
smo malo čas napisali, tijekom one prošle nedjelje trebali smo početi provoditi
dobra djela prema drugima no ostaje pitanje – jesmo li u tome uspjeli? Ovo je
dan kada se iskreno suočavamo sa svojim iskušenjima i sami sa sobom te
priznajemo vlastitu slabost.
Treću nedjelju tijekom korizme nazivamo još i Bezimenom nedjeljom te
Nedjeljom solidarnosti. To je dan milosti i tolerancije prema svima.
Tjedan dana kasnije uslijedit će četvrta nedjelja u sklopu korizme, koju još
nazivamo i Sredoposnom nedjeljom. Njen naziv upućuje na to da smo došli u
sredinu razdoblja korizme. To znači da je upravo tada došlo vrijeme za naše
duhovno preobraćenje koje mora početi korizmenom ispovijesti. Toga dana
podsjećamo sebe kako stojimo na kamenu spoticanja i kako moramo odlučiti
kojim putem ćemo dalje.
Petu nedjelju tijekom korizme još nazivao i Gluhom nedjeljom ili Nedjeljom
prve muke. Toga dana pokrivamo sve oltarne slike, križeve i kipove te prestaje
se pjevati. Sve to vjernici čine kako bi iskazali poštovanje prema svom
spasitelju, Isusu Kristu, koji se sprema za strašnu muku kojom će sve nas izbaviti
od grijeha.
Posljednju, šestu nedjelju tijekom korizme nazivamo Cvjetnicom. Upravo na taj
dan mnogobrojni razdragani ljudi u Izraelu pratili su Isusa na njegovom putu iz
Betanije u Jeruzalen noseći maslinove grančice i procvjetale grane voća kličući
njegovo ime. Koračali su za njim kako bi mu pokazali svoju privrženost i
odanost. Na Cvjetnicu pokazujemo ne samo svoju ljubav za Isusa već je to dan
kada slavimo nadu u njegovo Uskrsnuće i u bolje sutra za sve nas. Takvu nadu
treba osnažiti ljubavlju prema bližnjem te je njegovati stalnim dobrim djelima
i milosrdnošću, baš kao što cvijet njegujemo redovitim zalijevanjem.

Naša pitanja
Danas sam bila na ispovjedi ali svećenik je žurio pa sam u žurbi neke grijehe
zaboravila reći. Na misi sam se sjetila pa nisam otišla na sv. pričest jer ne znam
trebam li te grijehe koje sam zaboravila reći na sljedećoj ispovijedi ili da odem
opet na ispovijed.
Grijesi koje si na ispovijedi zaboravila reći su ti također oprošteni. Problematično je
jedino kada namjerno i svjesno zatajimo neke grijehe. Ako se radi o teškim grijesima
možeš ih spomenuti na sljedećoj ispovijedi, inače, pokaj se za njih na početku mise
kod čina kajanja i slobodno pristupi pričesti.
Imam 22 godine i toliko je ranije u meni bio prisutan sram na ispovijedi da sam
zatajio smrtne grijehe a potom se pričestio. H
Razumijem da se sramiš zbog svojih grijeha i to je s jedne strane dobro i znak da imaš
dobru savjest. Moramo se sramiti naših grijeha.
S druge strane, moraš znati da Bog oprašta sve grijehe i da je Bog milosrdan. Sotona
te sigurno želi uvjeriti da je tvoj grijeh tako strašan da ti Bog neće oprostiti. Moraš
savladati ovu napast i ići na ispovijed. Također, u ispovijedi morao bi navesti da si u
prijašnjim ispovijedima tajio grijehe.
Ne boj se, samo hrabro naprijed!

Upamti da u Božjim očima ništa nije maleno.
Sve što činiš, čini s ljubavlju.
Sv. Mala Terezija

Oče, smije li moj odvjetnik biti
prisutan kod priznanja mojih
grijeha?

