
PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA 29. STUDENI 2020. 

SUHOPOLJE : 08:00 + Marko, Slavica i ob. Karaman i Vuković 

SUHOPOLJE : 11:00 -Misa za  preminule župljane 

PONEDJELJAK 

30. Studeni  2020. 

Sv. Andrija, apostol 

 

Misa zornica 

06:00  SUHOPOLJE 

 

 

- Na nakanu 

 

UTORAK   

1. Prosinac 2020. 

 

Misa zornica 

06:00  SUHOPOLJE 

 

+ Marija, Franjo, Ana  

   Marko Tovarović  

 

SRIJEDA           

2. Prosinac 2020. 

 

 

Misa zornica  

06:00  SUHOPOLJE 

 

 
+ Gezo Horvat, 

Branka Benčina,  

ob. Katalenić 

 

ČETVRTAK         

3. Prosinac 2020. 

Sv. Franjo Ksaverksi 

 

Misa zornica 

06:00  SUHOPOLJE 

 

 

+ Anto i Staza Pejić 

 

PETAK  Prvi petak    

4. Prosinac 2020. 

Sv. Barbara, muč. 

 

Misa zornica 

06:00  SUHOPOLJE 

 

+ Nikola, Bidizena  

Ante Štefanac, Maja 

Kožić 

 

SUBOTA               

5. Prosinac 2020. 

 

 

Misa zornica 

06:00  SUHOPOLJE 

 

+ Vladimir Belani, 

Iva i Anđa Kožul 

DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA 6. PROSINAC 2020. 

SUHOPOLJE: 08:00 + Gačina, Emlinger, Keser, Karačić, 

Nikola Fučkar 

  SUHOPOLJE: 11:00  - Misa za  preminule župljane 

     Glasnik 
                     Župe sv. Terezije Avilske 
                                                       Suhopolje 

 

Prva nedjelja došašća 
 

Mir vama, dragi župljani. Prva je 
nedjelja došašća. Početak je nove liturgijske 
godine. Evanđelje današnje nedjelje Isusov 
je poziv na budnost! Kaže Isus: „Bdijte jer 
ne znate kada je čas!“ Budnost je temeljna 
karakteristika kršćanstva. Biti budan, bdjeti, 
znači živjeti sada zagledan u sutra, zapravo 
u vječnost. A naša sadašnjost i naša 
vječnost pripadaju Onome koji jest 
gospodar vremena. Biti budan, znači biti 

pripravan. Za kršćanina to znači biti svjestan da nam je život darovan, 
da su nam koraci, dani, sati i minute odbrojani, ali da naš život ima 
novi početak u Bogu. Koronakriza koja nas je pritisnula pomaže nam 
shvatiti koliko smo prolazni, koliko je naš ovozemni život nesiguran. 
Upravo zato evanđelje današnje nedjelje donosi nam prispodobu o 
nama i za nas. Isus kaže kako je neki gospodar (Bog) povjerio svojim 
slugama (nama) svoju kuću (darovao nam život). I gospodar je 
otputovao, no nije slugama javio kada će se vratiti, tj. kad će doći do 
susreta slugu i gospodara (čovjeka i Boga). Ono što zasigurno 
znamo i svakodnevno tome svjedočimo, susret će se dogoditi i nitko 
mu ne može izmaknuti. Stoga, bdijmo, budni budimo kako bi nas 
Gospodar pronašao budne u čas kada On odluči doći po život koji mi 
živimo, a od Njega nam je darovan. U danima došašća, svatko od 
nas neka duboko zaviri u svoje srce i pronađe kada i gdje je 
zadrijemao na Božju ljubav. U svijetu kojemu crnila ne manjka, ovoga 
došašća budimo oni koji će donijeti Božju nadu, opraštanje, mir.  
Svojim životom svijetlimo poput svijeće koju danas palimo. 

God. XXI Br. 44- 29. 11. 2020. 



 

Župne obavijesti:    
- Svaki dan od 30. 11. slavimo mise zornice 

u 06. 00 sati u župnoj crkvi u Suhopolju. 

- Svakog dana prije svete mise zornice i 

nedjeljom prilika je za svetu Ispovijed jer 

Velike božićne ispovijedi neće biti organizirane ove godine u našim 

župama. 

- Svaki dan poslije zornice upisujemo mise nakane za 2021. godinu 

- U prodaji su kalendari za 2021. godinu  

- U ovom tjednu neće biti redoviti  župni vjeronauk; za prvopričesnike i 

krizmanike zbog nepovoljne  epidemiološke situacije. 

- Crkveni tisak: Glasnik SIM, Glas Koncila, Radosna vijest, Zajedništvo, Mak 

- Uređenje crkve:   Trg sv. Terezije  

   

                    SIMBOLIKA ADVENTSKOG PANJA I VIJENCA 

 Adventski panj: Jedna od najsnažnijih slika kojom se najavljuje 

dolazak Isusa kao Mesije – Spasitelja svijeta su riječi proroka Izaije: ''Isklijat 

će mladica iz panja Jišajeva, izdanak će izbit iz njegova korijena'' (Iz 11,1). 

Kasnije je Crkva u rođenju i dolasku Isusa Krista prepoznala ispunjenje ovih 

riječi proroka Izaije.  Isus je ta mladica koja je isklijala, novorođenče u 

jaslicama. On je ta mladica koja je isklijala iz korijenja 

i iz panja Jišajeva, kao potomak Davidov. Jišaj je bio 

otac velikog židovskog kralja Davida, iz čijeg se roda 

očekivao dolazak Mesije na kraju vremena. Isus je 

rođen od Marije koja je iz Davidova pokoljenja,  rođen 

je u gradu Davidovu u Betelhemu, što su u tom trenutku 

mali, još neistaknuti ali dovoljno prepoznatljivi 

predznaci njegovog mesijanstva – prepoznatljiv doduše 

samo onima koji gledaju očima vjere. Adventski vijenac: Vijenac od 

davnine služi kao znak odlikovanja, pohvale, kraljevske krune. Tako je i 

Krist, novorođeni kralj nositelj toga „odličja“. Vijenac je načinjen od zelenih 

grančica. Zelena boja u liturgiji označava nadu koju kršćanstvo nudi u Isusu 

Kristu. Pored toga vijenac je načinjen u obliku prstena, koji je zapravo 

zatvoreni krug, te podsjeća na nešto trajno, čemu nema prestanka, a to se 

može primijeniti i na Božju vječnost. Četiri svijeće na vijencu simbolično 

označavaju četiri nedjelje u Došašću, ali mogu se shvatiti i kao četiri elementa 

koja predstavljaju četiri strane svijeta. U vijencu je mnogo toga povezano 

svijetlo i nada, nebesko i zemaljsko, vječnost i vrijeme, Bog i svijet… 

 

ZAPOČINJE ADVENT ili DOŠAŠĆE! 
To je vrijeme kada svako srce dršće nekim djetinjim veseljem u 

očekivanju skorih božićnih radosti. Sve u Došašću kao da šapuće o 

Isusovu dolasku. I polumrak onih dragih zornica, i adventske pjesme i 

ono treperavo blistanje svijeća na oltarima. U Došašću Crkva ima pred 

očima dvostruki dolazak Spasiteljev - onaj dolazak njegov koji se zbio u 

vremenu i dolazak na koncu vremena, kada će doći kao sudac živih i 

mrtvih. U Došašću nam je dano da iskusimo svu čežnju starozavjetnih 

vjernika za Spasiteljem, za obećanim Mesijom, ali nam je također dano 

da iskusimo ljepotu blagoslova koji je na nas došao po Spasitelju. No, 

Došašće je i pokorničko vrijeme jer nam se pred oči stavlja i onaj drugi 

dolazak koji moramo dočekati budni i spremni jer Krist dolazi kao sudac 

koji svakome sudi po njegovim djelima. Stoga je vrijeme iščekivanja 

ujedno i vrijeme koje nam je darovano da okajemo svoje grijehe i da 

činimo djela pokore, kako ne bi strepili od toga drugog dolaska, već ga 

iščekivali u miru i radosti. Tako su ta dva dolaska isprepletena, a Crkva 

nam pred oči stavlja Betlehemsko djetešce kako bi u nama posvjestila da 

nam je to dijete došlo da nas spasi od propasti i suda. Došašće je osobito 

vrijeme koje nam je Crkva odredila da bi svoju pažnju mogli usmjeriti 

na darove koje nam donosi Božansko dijete, da bi 

pobudili žarku želju i čežnju za njima, te da bi sve 

svoje snage slili u molitve i nastojanja da te darove u 

punini i primimo 
 

U došašću će i ove godine biti 

mise zornice u našoj 

župnoj crkvi u 06,00 sati.  

 

 

 

Kutak za šalu  MAJKA: Sine, jesi li bio dobar u crkvi? SIN: Jesam, 

mama. Sve sam slušao i pazio, a kad mi je jedan gospodin ponudio 
košaricu s novcem rekao sam: “Ne, hvala!” 

Izdaje: Župa Sv. Terezije Avilske, Suhopolje. 033/771-274 

Broj mob. 099/6775909  


