
2. NEDJELJA KROZ GODINU – 17. SIJEČANJ 2021. 

SUHOPOLJE: 08:00  + Jozefina  Marijanović    

SUHOPOLJE: 11:00   - Za sve župljane žive i preminule             
PONEDJELJAK 

18. Siječanj  2021. 
 

 

17:00  SUHOPOLJE 
+ Helena Lokinger, ob. 

Puškić, Baša Pintać 

UTORAK   

19. Siječanj  2021. 
  

17:00  SUHOPOLJE 
 

+ Sombuljka Jajalo 
SRIJEDA                       

20. Siječanj  2021.  
Sv. Fabijan i Sebastijan 

 

17:00  SUHOPOLJE 

 

+ Marija Vizi  

ČETVRTAK   

21. Siječanj  2021. 
Sv. Agneza, muč 

  

17:00  SUHOPOLJE 
- Na nakanu  

+ Anđelka i Marijan Čolić, 

Ante i Marija Maloča 
PETAK                    

22. Siječanj  2021. 

Sv. Vinko, đakon i muč. 

 

17:00  SUHOPOLJE 
+ Ante, Nikola, Bidizena 

Štefanac, Maja Kožić 
 

SUBOTA               

23. Siječanj  2021. 
 

17:00  SUHOPOLJE 
+ Julijana Rukavina, ob. 

Šverer i Rukavina  

3. NEDJELJA KROZ GODINU – 24. SIJEČANJ 2021. 

  SUHOPOLJE:  08:00  + Ivka i Marko Tovarović 

  SUHOPOLJE:  11:00    - Za sve župljane žive i preminule             
PONEDJELJAK        
25. Siječanj  2021. 
Obraćenje sv. Pavla  

 

17:00  SUHOPOLJE 
+ Ivan i ob. Jurčić, 

Petar i ob. Validžić 

 UTORAK       

26. Siječanj  2021. 
17:00  SUHOPOLJE + Sofija Petrović 

 SRIJEDA  

27. Siječanj  2021. 
17:00  SUHOPOLJE + Mile Bijelić 

ČETVRTAK          

28. Siječanj  2021. 
Sv. Toma Akvinski 

17:00  SUHOPOLJE + Margareta i Franjo Horvat, 

Ana i Dragutin Marović 

+ Kata Horvat 

 PETAK  

29. Siječanj 2021. 
17:00  SUHOPOLJE + Ivica, Valent i ob. Đurinić  

 

SUBOTA    

30. Siječanj  2021. 
17:00  SUHOPOLJE + Zvonko Mažić 

4. NEDJELJA KROZ GODINU – 31. SIJEČANJ 2021. 

SUHOPOLJE:  08:00 + Miroslav Tatić 

SUHOPOLJE: 11:00  - Za sve župljane žive i preminule  

     Glasnik 
                     Župe sv. Terezije Avilske 
                                                        Suhopolje 

 

„Učitelju, gdje stanuješ?“ 
       Mir vama, dragi župljani. Druga je nedjelja 
kroz godinu. Krajem prošle godine papa Franjo, po 
završetku Godine Božje riječi proglasio je Godinu sv. 
Josipa. Po njegovu zagovoru brojni vjernici već su 
primili od Boga mnoge milosti, a ova godina prilika 
je da ga još više upoznamo i njegovim primjerom i 
sami snažnije nasljedujemo Krista.   
 Sutra, 18. siječnja počinje i Molitvena osmina za 
jedinstvo kršćana pod geslom »Ostanite u mojoj 
ljubavi i donosit ćete mnogo roda« (usp. Iv 15, 5-
9). Petrinjski paroh otac Saša Umićević svjedoči da 

je za vrijeme razornog potresa u njegovu zarušenu kuću utrčao njegov 
susjed katolik i po cijenu vlastitog života spasio parohovu djecu. To je 
ljubav na koju nas evanđelje poziva, a za čije osnaženje molimo narednih 
osam dana.  
 Evanđelje današnje nedjelje Ivanov je tekst koji donosi 
prispodobu u kojoj Ivan Krstitelj svjedoči za Isusa da je 
„Jaganjac Božji“ a njegovi učenici vidjevši Isusa žele ostati u 
Isusovoj blizini pa ga pitaju: „Učitelju, gdje stanuješ?“. I Isus im 
ne priječi, nego ih poziva neka krenu, dođu i vide gdje stanuje. 
Isus u svoj dom i u svoju blizinu poziva strance, ljude koje je tek 
susreo. On ih se ne boji, on nema predrasuda prema njihovom 
prošlom ili budućem djelovanju. Isus i danas u svoj dom i svoju 
blizinu poziva svakoga od nas. I jednako tako nema straha zbog 
našeg grešnog života, zbog naše prošlosti. Baš kao i učenicima iz 
današnjeg evanđelja i nama Isus daje priliku da budemo u 
njegovom domu, u Crkvi, u njegovoj blizini. Još i više, on želi biti i 
u našim domovima, obiteljima, našem srcu… 

 

God. XXII Br. 2-  17. 1. 2021. 



Župne obavijesti:    
 

- Svaki dan poslije sv. mise 

upisujemo  nakane za 2021. godinu  

 

- Crkveni tisak: Glasnik SIM, Glas 

Koncila, Radosna vijest, Zajedništvo, Mak 

 

Uređenje crkve; Subota 23. siječnja:   Kapan  

                        Subota 30. siječnja:   Stjepana Radića Matije Gupca, 

V. Lisinskog, Ivana Zajca, Osječka 

PAPA FRANJO O BIBLIJI 
Dragi mladi prijatelji, napisao je Sveti Otac, kad 

biste vidjeli moju Bibliju, možda vas ne bi zadivila. 
Rekli biste: “Ovo je Papina Biblija? Tako stara i istrošena 

knjiga?” Možda biste mi htjeli pokloniti novu, čak i 

izdanje od 1000 eura; ali ne bih ju htio. Volim svoju staru 

Bibliju, koja me prati pola mojega života. Vidjela je 

moje radosti, bila je okupana mojim suzama: ona je 

moje neprocjenjivo blago. Živim od nje i ni zašto je na 

svijetu ne bih dao. Nakon što ju pročitate u jednom dahu, ne dopustite 

da završi na polici u knjižnici, skupljajući prašinu, sve dok je vaša djeca 

jednoga dana ne vide u antikvarijatu. Ne, to se ne smije dogoditi, 

poručio je Papa. Napomenuo je da su kršćani danas progonjeni više 

nego u prvim stoljećima Crkve, i to zato što nose križ i svjedoče Krista, 

zato što posjeduju Bibliju. Očito se radi o, kako je rekao, “iznimno 

opasnoj knjizi”. Tako je rizično posjedovati ju da je u nekim zemljama 

to gotovo kao da ste sakrili bombe u ormar. Mahatma Gandhi jednom 

je rekao: “Vama kršćanima povjeren je tekst koji u sebi ima dovoljno 

dinamita da u milijun komadića eksplodira čitavu civilizaciju, 

preokrene svijet naglavačke i donese mir na planet poharan ratom. 

Prema njemu se, međutim, odnosite kao da je samo književno djelo i 

ništa više”. Da je Biblija samo književno remek-djelo, zbirka lijepih 

starih priča, napomenuo je Papa, valjalo bi reći mnogim kršćanima koje 

ubijaju i muče zato što posjeduju Bibliju da su doista ludi što umiru za 

obično književno djelo.     

Međutim, s Božjom riječi svjetlo je došlo na svijet i nikada 

ga se neće ugasiti. U rukama imate nešto božanstveno: knjigu 

koja je poput plamena, knjigu u kojoj Bog progovara. Zbog toga 

se sjetite da Biblija nije napravljena kako bi ju se stavilo na policu, 

nego da bi ju se držalo u rukama i često, svakodnevno čitalo – bilo 

sami, bilo u društvu, poručio je Sveti Otac. Mlade je potaknuo da 

Bibliju čitaju zajedno s prijateljima i ne boje se da zbog toga 

drugima ispadnu smiješni. Pažljivo ju čitajte, nemojte biti površni, 

kao da se radi o stripu! Božju se riječ ne može se samo preletjeti 

pogledom, napomenuo je, pozivajući mlade da se zapitaju što 

Biblija govori njihovu srcu. Samo tako će Božja riječ moći 

očitovati svu svoju snagu i preobraziti naš život, ustvrdio je papa 

Franjo. Mladima je povjerio način kako čita svoju istrošenu Bibliju: 

često ju uzme, pročita dio, potom je stavi sa strane i, kako je 

napisao, daje da ga Gospodin gleda. Nisam ja taj koji gleda njega, 

već on gleda mene. Bog je doista prisutan, rekao je. Potom u dubini 

osjeća, zamjećuje što mu Gospodin govori. Ponekad ne govori i 

onda ne osjeća ništa doli praznine. Ali valja ostati strpljiv, čekajući, 

čitajući i moleći. Ponekad, priznao je, dogodi se da zaspe dok tako 

moli. Ali tada je “poput sina” u okrilju “svojega oca” i to je ono što 

je važno. Želite li me razveseliti? Čitajte Bibliju, potaknuo je mlade 

Sveti Otac 
     

MOLITVA PAPE FRANJE SV. JOSIPU 

Zdravo, Otkupiteljev čuvaru, 
i zaručniče Djevice Marije. 
Tebi je Bog povjerio svoga Sina;  
u tebe je Marija stavila svoje pouzdanje;  
s tobom je Krist postao čovjekom. 
O, Blaženi Josipe, pokaži se ocem i nama,  
i vodi nas na putu života.  
Daj nam postići milost, milosrđe i hrabrost,  
te nas brani od svakoga zla. Amen. 
 

Kutak za šalu: - Pita učiteljica Ivicu: ‘Ivice, koliko znaš o Platonu?’ Ivica: “Isto koliko i 

Platon o meni!” - Pita profesor povijesti Ivicu: ‘Što je bilo nakon Napoleonove smrti?’ 
‘Sprovod,profesore.’ 
 


