
4. NEDJELJA KROZ GODINU – 31. SIJEČANJ 2021. 

SUHOPOLJE: 08:00  + Miroslav Tatić 

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

1. Veljače  2021. 
 

17:00  SUHOPOLJE 
+ Stjepan, Jelena, Jelena, 

Marija Keleković, Vinko i 

Marija Holec 
UTORAK   

2. Veljače 2021. 

Prikazanje 
Gospodinovo 

SVIJEĆNICA 

Blagoslov svijeća 
17:00  SUHOPOLJE 

 

-  Na nakanu   

SRIJEDA                       

3. Veljače  2021.  
Sv Blaž, muč. 

17:00  SUHOPOLJE 

Blagoslov grla 

+ Kata Hodak 

ČETVRTAK   

4. Veljače  2021. 
 17:00  SUHOPOLJE + Ivan Grbačić 

PETAK                 Prvi petak   

5. Veljače  2021. 
 

17:00  SUHOPOLJE 
+ Vinko, Saša i Jela 

Fištrović 

SUBOTA               

6. Veljače  2021. 
 

17:00  SUHOPOLJE 
+ Ante, Nikola, Bidizena 

Štefanac, Maja Kožić 

5. NEDJELJA KROZ GODINU – 7. VELJAČE 2021. 

SUHOPOLJE:  08:00  + Željko, Marica, Andrija Pemper, Marija i Mate Dumenčić 

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

8. Veljače  2021. 
 

17:00  SUHOPOLJE 
 

+ Kata i Marko Ojurović 
 UTORAK       

9. Veljače  2021. 
 

17:00  SUHOPOLJE 
 

+ Ivan, Drago i ob. Lesić 
 SRIJEDA  

10. Veljače  2021. 

Bl. Alojzije Stepinac 

 

17:00  SUHOPOLJE 
 

+ Marija Pietar  

ČETVRTAK          

11. Veljače  2021. 
Gospa Lurdska  

17:00  SUHOPOLJE 

Bolesničko pomazanje 
 

+ Ana i Dragutin Marović 

 PETAK  

12. Veljače 2021. 
17:00  SUHOPOLJE + Kata i Marko Ojurović 

 

SUBOTA    

13. Veljače 2021. 
17:00  SUHOPOLJE + Darija  Pacaloš 

6. NEDJELJA KROZ GODINU – 14. VELJAČE 2021. 

SUHOPOLJE:  08:00 + Milka i Franjo Brlek  

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

     Glasnik 
                     Župe sv. Terezije Avilske 
                                                        Suhopolje 
 

Bijahu zaneseni Isusovim naukom… 
       Mir vama, dragi župljani. Četvrta je 
nedjelja kroz godinu. Ujedno se danas prisjećamo i 
velikog sveca Crkve posvećenog djeci sv. Ivana don 
Bosca. Cijeli svoj život posvetio je djeci i mladima. 
Osobito onima koji su bili odbačeni, siromašni i 
napušteni. Živio je i radio u zahtjevnom vremenu, 
snažno se pouzdavao u Božju providnost pa ne čudi 
njegova rečenica prikladna i za današnje vrijeme: 
„Naša su vremena teška? Uvijek su bila takva, ali Bog 
nikad nije uskraćivao svoju pomoć.“   

Evanđelje današnje nedjelje vodi nas u 
Kafarnaum. Isus dolazi u sinagogu kako bi ondje 
naučavao. Evanđelist Marko nas izvještava da je 

mnoštvo ostalo zaneseno onime što je čulo. Govorio im je kao onaj koji 
ima vlast, a ne kao njihovi pismoznanci. Njegovi slušatelji napokon su 
mogli čuti govor koji nije tek pusta izgovorena riječ. Nego iz Isusovih usta 
izlazi djelotvorna riječ, ona koja prodire u srca, ona koja mijenja živote. 
Na takvu riječ među mnoštvom ustao je jedan opsjednuti iz kojega nečisti 
duh progovara istinu o Isusu: „Došao si da nas uništiš? Znam tko si: 
Svetac Božji!“ Koji trenutak kasnije Isus naredi zloduhu da umukne i 
napusti čovjeka i pred mnoštvom zapanjenih svjedoka upravo to se i 
dogodi. Suvremeni, moderni svijet ne govori rado o demonima ili nečistim 
dusima. Skloni smo i mi vjernici vjerovati da su vremena govora o 
zloduhu iza nas. Još manje ćemo vjerovati u opsjednutost, ali htjeli mi ili 
ne, današnji je čovjek vrlo opsjednut. Opsjednuti smo uspjehom, 
izgledom, mobitelom, internetom, kockom, alkoholom, raznim opijatima i 
kojekakvim užicima. Opsjednuti smo i zlim navikama, osobito psovkom, 
kojom vrijeđamo Boga i sve što nam je sveto. Psovkom govorimo Bogu: 
»Što ti imaš s nama Isuse Nazarećanine?« Tko nas može osloboditi? 
Samo Isus – „Onaj koji ma vlast“.    

God. XXII Br. 3-  31. 1. 2021. 



Župne obavijesti:    
- Na blagdan Svijećnice blagoslov je 

svijeća  na večernjoj misi u 17:00 sati. 

- Na  dan sv. Blaža dijeli se blagoslov 

grla, po zagovoru sv. Blaža. Svećenik s dvjema svijećama pristupi vjerniku i 

moli: “Po zagovoru sv. Blaža, biskupa i mučenika, oslobodio te Bog od bolesti grla 

i od svakoga drugoga zla!”  

- Nakon tri mjeseca stanke nastavljamo sa župnim vjeronaukom i 

pripravom za sv. sakramente naših prvopričesnika i krizmanika po 

rasporedu iz prvog polugodišta prvopričesnici imaju susret u četvrtak u 

15:00 sati krizmanici u petak u 16:00 

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

Uređenje crkve; Subota 6. veljače: Vladimir Nazor, Eugen Kvaternik   

           Subota 13. siječnja:   Alojzija Stepinca, Dubrovačka, Kolodvorska 

PRIKAZANJE ISUSOVO U HRAMU - SVIJEĆNICA 
  Na Svijećnicu slavimo događaj kad su Marija i 

Josip prikazali svoje dijete u hramu 40 dana nakon njegova 

rođenja, a tom su prigodom dijete vidjeli i u njemu prepoznali 

obećanog Mesiju starac Šimun i proročica Ana.  

U  Evanđelju se nalazi i hvalospjev koji je starac Šimun 

izgovorio nad Isusom dok ga je držao u naručju: Sad otpuštaš 

slugu svoga, Gospodaru... Šimun slavi Boga jer njegove oči 

vidješe „svjetlost na prosvjetljenje naroda". Upravo zbog toga 

na Svijećnicu postoji običaj blagoslova svijeća, koji se najčešće 

obavlja prije početka sv. mise, a prethodi ulaznoj procesiji s 

blagoslovljenim svijećama. Koji je smisao blagoslova svijeća i 

procesije? Na to pitanje najbolje odgovara molitva za blagoslov 

svijeća: „blagoslovi ove svijeće i usliši molitve svoga naroda koji se sastao da ih 

ponese na slavu tvoga imena: daj nam ići putem vjere i ljubavi dok ne prispijemo 

k tebi, Svjetlu neugasivom". Kao vjernici svjesni smo da ne možemo učiniti 

ništa dobra bez Božje pomoći. Zato od Boga i tražimo njegov blagoslov: njegovu 

snagu, nadahnuće, vodstvo. Naša bi želja trebala biti: proslaviti Boga u svom životu. 

U Govoru na gori Isus poziva svoje učenike da budu sol zemlje i svjetlost svijeta te 

zaključuje: „Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela 

" (Mt 5,16). Kršćanin je onaj koji treba živjeti tako da se Bog proslavi u njegovu 

životu, odnosno da njegov život svjedoči o Bogu, upućuje ljude na Boga. Svijeće 

koje blagoslivljamo trebaju nas podsjetiti na naš poziv: biti svjetlost svijeta, biti 

svjedok Boga, njegove ljubavi, njegove svemoći, njegovih obećanja. Zato u 

blagoslovu svijeća molimo na kraju za vjeru i ljubav, za temeljne kršćanske kreposti 

po kojima prianjamo uz Boga i svjedočimo ga. Takav život put je u vječno 

zajedništvo s Bogom. Dok budemo nosili blagoslovljene svijeće, prisjetimo se svoga 

krštenja, u kojem smo od Boga prosvijetljeni, te ga molimo da obasjava naše životne.  

U Jeruzalemu se blagdan Prikazanja Gospodnjeg slavio početkom 5. 

stoljeća s ˝jednakom radošću kao i Uskrs“ kako izvješćuje hodočasnica Egerija 

(oko 400 god.). Za cara Justinijana u 6. stoljeću, ovaj je blagdan u cijelom 

Rimskom carstvu poznat kao zapovijedani. Procesija sa svijećama spominje se 

već u 5. stoljeću. Na Istoku je izvorni naziv ovog blagdana bio blagdan Susreta 

Gospodnjeg, prema evanđelju u kojem se kaže da Mesija dolazi u svoj hram i 

susreće izabrane predstavnike naroda Starog Zavjeta, starca Šimuna i proročicu 

Anu, koja je istodobno simbol svih naših majki, bakâ, tetâ koje tako lijepo maloj 

djeci uspiju usaditi ljubav prema Isusu i Mariji. Na Zapadu je on s vremenom 

postao Marijin blagdan pod nazivom Marijino čišćenje, jer se prema židovskom 

zakonu (Lev 12) morao svaki koji je došao u dodir s krvlju obredno 

očistiti, pa tako i majka nakon rođenja djeteta. 

BLAGDAN GOSPE LURDSKE I DAN BOLESNIKA 

U malom gradiću Lurd s oko 15 tisuća žitelja, u jugozapadnoj 

Francuskoj, na rijeci Gave u Pirenejima, 60 kilometara jugozapadno 

od Toulousea, značajno je i omiljeno hodočasničko odredište. Godine 

1858, četrnaestgodišnjoj Bernardici Soubirous, mlinarevoj kćerki, u 

spilji Massabielle osamnaest puta ukazala se Blažena Djevica Marija. 

Prvo ukazanje dogodilo se 11. veljače 1858, kada je Bernardica 

vidjela Gospu u spilji nedaleko grada, skupljajući drva za ogrjev u 

društvu svoje sestre i prijateljice. Slična ukazanja ponovila su se te 

godine još 17 puta, sve do 16. srpnja 1858. U svojim obraćanjima 

Bernardici Marija ju je pored ostalog potaknula da iskopa izvor s 

ljekovitom vodom, zaželjela dolazak mnoštva vjernika na mjesto 

ukazanja, preporučila molitve i pokoru za nevoljne grešnike, bolesni 

svijet i obraćenje nevjernika, zatražila podizanje crkve na tom mjestu 

i predstavila se kao Bezgrešno Začeće.  Ukazanja u Lurdu spojila su nebo i 

zemlju, a prožeta su pozivima na molitvu, pokoru i obraćenje. Marija se za 

prenošenje svojih poruka poslužila siromašnom i neukom mlinarevom kćerkom. 

Svevišnji putem Majke znakovito izabire malene i ponizne. To je velika poruka 

i značajna pouka lurdskih događanja. Lurdska ukazanja potiču Crkvu i vjernike 

na čistoću, skromnost, spremnost na žrtvu te na molitvu i ljubav prema 

bolesnicima, siromasima i nevoljnicima. Papa Pio IX. ovlastio je 1862. mjesnog 

biskupa da dopusti štovanje Blažene Djevice Marije Lurdske. 

Bernardette Soubirous proglašena je blaženom 1927, a svetom 1933. 

Godišnje Lurd posjeti više od 5 milijuna hodočasnika. 

Misli blaženog Alojzija Stepinca 
-Ne može biti siromah onaj koji nosi Boga u duši. 

- Kad vam otmu sve, ostat će vam dvije ruke; sklopite ih na 

molitvu, pa ćete tada biti najjači! 
- Jake i sretne Hrvatske nema bez jakih, fizički i moralno 

zdravih i zadovoljnih hrvatskih  obitelji! 

 


