
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Nedjelja 
26. III. 2017. 

4. korizmena 
Sredoposna 

08:00 
09:30 
11:00 

 
† 
† 
† 

Stjepan Horvat, OB. Szabol, Ob. 
Lovrenčić i Bartonj 
Orešac 
Suhopolje 

Ponedjeljak Rupert, Ernest, 
Lidija 

18:30 
 
† 
 

OB. Vargović 

Utorak Sonja, Renata 18:30 † Ob. Šimić 

Srijeda Eustazije, Jona 08:00 
 
† 
 

Mara Stevanović 

Četvrtak Kvirin, Viktor 18:30 † Srećko Petrović 

Petak Benjamin, Natalija 18:30 
 
† 
 

Ob. Keser i ob. Emlinger 

Subota Marija 
Egipatska 

08:00 † Ob. Miter 

Nedjelja 
2. IV. 2017. 

5. korizmena 
Gluha 

 

08:00 
09:30 
11:00 

 
† 
† 
† 

Ob. Škorjanec, Krešimir Bruhner, 
Elizabeta, Klara Igniš i OB. Igniš 
Rodin Potok 
Suhopolje 

  župe Sv. Terezije Avilske, godina XVIII. Br.13/2017. 

Oglasi 

__________________________________________________________________ 
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 

 

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, maranatha! 

 Crkveni Tisak: Glas Koncila 
 Čišćenje crkve: Vladimira Nazora, Eugena Kvaternika 
 Prvopričesnici: utorak u 17:30  
 Krizmanici: 8. r. u četvrtak u 19:00, 1. r. srednje: petak u 20:00 
 U srijedu i subotu su sv. mise u jutro 
 Prijava bolesnih i starijih za ispovijed 
 Prikupljanje hrane za siromašne ( u podrumu župne kuće) 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Ps 32  
 

“Blažen čovjek komu je krivica otpuštena” 
 

Blažen onaj kome je grijeh otpušten, 
kome je zločin pokriven! 

Blago čovjeku kome Gospod ne ubraja 
krivnju i u čijemu duhu nema prijevare! 

Prešutjet’ sam htio, al’ kosti mi klonuše 
od neprestana jecanja. 

Danju i noću ruka me tvoja tištala, snaga 
mi se trošila k’o za ljetnih žega. 

Tad grijeh svoj tebi priznah i krivnju svoju 
više ne skrivah. 

Rekoh: ʺPriznat ću Gospodu prijestup 
svojʺ, i ti si mi krivnju grijeha oprostio. 

 

Naša pitanja 

Je li obvezno na Misi kleknuti kod prikazanja (kada se podiže Tijelo Kristovo) i 
nakon pružanja mira dok svećenik izgovara riječi "Evo Jaganjca Božjega".  
 
Nova "Opća uredba Rimskog misala" od 20. travnja 2000. traži da vjernici kleče samo 
za vrijeme posvećenja (pretvorbe); no ako je to neprikladno "zbog tijesnog prostora, 
velikog broja vjernika ili nekoga drugoga opravdanog razloga", onda stoje i duboko se 
naklone. Nova je preporuka da vjernici kleče za vrijeme čitave euharistijske molitve 
(kanona) u onim zajednicama gdje je to običaj. Nije prikladno da dio vjernika kleči za 
vrijeme čitavog kanona, a drugi dio opet samo za vrijeme pretvorbe ili se neki samo 
naklone za vrijeme pretvorbe. Ipak ne smije se inzistirati na striktnoj izjednačenosti. 
 

Mora li se sakrament ženidbe fizički sklopiti u crkvi (u smislu građevine)?  

 
Odgovor je vrlo jasan. Ženidba se može sklopiti izvan crkve ili kapele, ali s 
dopuštenjem  mjesnog ordnarija (biskupa). 
Zakonik kanonskoga prava u prvome redu traži od vjernika da se ženidba sklopi u 
župnoj crkvi jednoj od stranaka. To je najprikladnje mjesto. Za svaku drugu crkvu ili 
kapelu treba se tražiti dozvola mjesnog ordinarija ili vlastitog župnika. A sklapanje 
ženidbe na nekom drugom mjestu dozvoljava mjesni ordinarij. Mjesto mora biti 
prikladno. 
 

Kako se broji Korizma? Počinje na Pepelnicu i završava Misom Večere 
Gospodnje na Veliki Četvrtak. U Korizmu, po svome sadržaju, ne pripadaju 
nedjelje, jer je svaka nedjelja Dan Gospodnji, dan u kojem slavimo Kristovo 
uskrsnuće. Međutim, matematički gledano, brojimo li dane, do Velikog Četvrtka 
dobit ćemo 43, odnosno 44 dana. Njihova bit nije u doslovnom tehničkom 
brojenju, nego u smislu. 

Zato nek’ ti se moli pobožnik svaki 
u času nevolje. 

Kad bujice silne navale, 
njega neće stići… 

…Ne budite kao konj ili mazga 
bez razuma: 

divljinu im krotiš  
vođicama i uzdom, 

inače im se ne primiči! 
Bezbožnika taru mnoge nevolje, 

a tko se uzda u Gospoda,  
njega okružuje milost. 
Radujte se Gospodu  
i kličite, pravedni, 

kličite svi koji ste srca čestita! 
 

Korizmena meditacija 

Pokornički psalam 

Pokornički psalmi mogu nam poslužiti za svakodnevno 
razmišljanje tijekom korizme kada čovjek na osobit način 
ispituje svoju savjest i odlučuje se kloniti grijeha. 

Posebno mjesto među Psalmima zauzimaju oni pokorničkog karaktera. To su 
pobožne molitve, pjesme proistekle iz dubine srca pobožne duše koja se želi 
sa svojim Bogom izmiriti. Ove psalme osobito je poželjno moliti prigodom 
svete ispovijedi, kad se čovjek kaje zbog grijeha i želi približiti Bogu. Pokornički 
psalmi mogu nam poslužiti za svakodnevno razmišljanje tijekom korizme ili 
duhovnih vježbi, kada čovjek na osobit način ispituje svoju savjest i odlučuje 
se kloniti grijeha. 

Zakej  

kao 
dijete u 

školi 


