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IV. korizmena nedjelja 
08:00 
 
11:00 

Ob. Rokinger, ob. Maras, Marija 
Hlavsa, Danica Hock i ob.  
Suhopolje 

Ponedjeljak 
Venancije  
Anastazije 

18:00 Ob. Ripli i ob. Kaučić 

Utorak 
Franjo, 
Tomislava 

18:00 Ob. Graša, Milinović, Grgić 

Srijeda Sixto, Krest 18:00 Ivan, Ana, Franjo Jurčić 

Četvrtak Izidor, Platon 08:00 Ana i Dragutin Marović 

Petak Irena, Vinko  18:00 Kata Matovina 
Na čast Gospi Brze pomoći 

Subota 
Petar 
Veronski 

08:00 
09:00 

Marija Andrić 
Župni križni put (Suhopolje, Borova, Pčelić) 

V. korizmena nedjelja 
08:00 
09:30 
11:00 

Ob. Emlinger, ob. Keser 
Rodin Potok 
Suhopolje 

Glasnik 
Molitva za dar vjere 

 

Gospodine Isuse Kriste! 

Svojim si učenicima otvorio vrata vjere  

i omogućio pristup božanskomu životu. 

Zahvaljujemo ti što si i nama udijelio taj dragocjeni dar, 

što si nas pridružio zajedništvu  

tvoje svete Katoličke Crkve u Požeškoj biskupiji. 

Molimo te, umnoži nam vjeru!  

Pomozi da u snazi Duha Svetoga radosno živimo  

krsni savez s tobom,  

upoznamo cjelovit sadržaj naše vjere,  

odvažno je svjedočimo u župi i biskupiji,  

u obitelji i društvu te da je očitujemo djelima ljubavi. 

Na nedjeljnom sudjelovanju u svetoj misi  

ispuni nas snagom svoga križa  

i učini dionicima svoje pobjede nad smrću. 

Tvojoj Presvetoj Majci i našim nebeskim zaštitnicima 

povjeravamo ustrajnost u pravoj vjeri,  

kako bismo primili nagradu vječnoga života. 

Koji živiš i kraljuješ, danas i uvijeke. Amen. 

 

 Tisak: Glas Koncila, Marija 
 Uređenje crkve: Vladimira Nazora, Eugena Kvaternika 
 Župni križni put: u subotu, 6. travnja u 09:00 sati 
 U četvrtak i subotu su svete mise u jutro u 08:00 sati 
 Križni put – utorkom i petkom u 17:00 sati 
 Krizmanici: duhovna obnova - petak u 19:00, subota u 09:00 i nedjelja u 18:00 
 Prvopričesnici: umjesto vjeronauka: Križni put u subotu u 09:00 sati 
 Prijava bolesnika za ispovijed za Uskrs 
 Prikupljanje pomoći u hrani i kućanskim potrepštinama – u podrumu župe 
 U nedjelju: 07. travnja u 18:00 sati – koncert učenika solo pjevanja glazbene 

škole Jan Vlašinsky iz VT – korizmeni program  
 
 

Ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu  
dva su krila istih vrata  

koja se otvaraju i zatvaraju samo zajedno. 
 

Sören Kierkegaard 
 

Župa sv. Terezije Avilske    God. XX Br. 13/2019 
 


