2. KORIZMENA NEDJELJA – 28. VELJAČE 2021.
SUHOPOLJE: 08 : 00 + Stjepan Sobol
SUHOPOLJE: 11 : 00 - Za sve župljane žive i preminule
PONEDJELJAK
+ Ivan Krajinović
1. Ožujka 2021.
UTORAK
2. Ožujka 2021.

18:00 SUHOPOLJE
Pobožnost Križnog puta
18:00 SUHOPOLJE

SRIJEDA
3. Ožujka 2021.

18:00 SUHOPOLJE

+ Ob. Jurić i Dugonjić
- Na nakanu
+ Ob. Ivančević

ČETVRTAK
4. Ožujka 2021.

18:00 SUHOPOLJE
PETAK
PRVI PETAK Pobožnost Križnog puta
5. Ožujka 2021.
18:00 SUHOPOLJE

+ Jozefina Kapitanj

SUBOTA
6. Ožujka 2021.

+ Marica Šmer
+ Jela Brčin

07:30 SUHOPOLJE

3. KORIZMENA NEDJELJA – 7. OŽUJKA 2021.
SUHOPOLJE: 08 : 00 + Stipo, Sarajko, Fabinka, Sanja Bjelobrk
BOROVA:
09 : 30 +
SUHOPOLJE: 11 : 00 - Za sve župljane žive i preminule
PONEDJELJAK
+ Ivan Kožul, Dragan,
8. Ožujka 2021.
18:00 SUHOPOLJE
Ivan Aleksić
Sv. Ivan od Boga
UTORAK
9. Ožujka 2021.
Sv. Franciska Rimska
SRIJEDA
10. Ožujka 2021.
ČETVRTAK
11. Ožujka 2021.
PETAK
12. Ožujka 2021.
SUBOTA
13. Ožujka 2021.

Pobožnost Križnog puta

+

Ob. Jurić i Dugonjić

18:00 SUHOPOLJE
18:00 SUHOPOLJE

- Na nakanu
- Na nakanu

18:00 SUHOPOLJE
Pobožnost Križnog puta

+ Ob. Gaćina, Ob. Keser

18:00 SUHOPOLJE
07:30 SUHOPOLJE

Radojka, Miodrag
+

Nedjeljka Vučković
Frane Maras

4. KORIZMENA NEDJELJA – 14. OŽUJKA 2021.
SUHOPOLJE: 08 : 00 + Mihovil i Josip Hodak
BOROVA :
09 : 30 +
SUHOPOLJE: 11 : 00 - Za sve župljane žive i preminule

Glasnik
Župe sv. Terezije Avilske

God. XXII Br. 5- 28. 2. 2021.

Suhopolje

Korizma - Kristov lik i preobraženje
Mir vama, dragi župljani. Druga je
korizmena nedjelja. Evanđelje današnje
nedjelje vodi nas na goru visoku na kojoj se
Isus preobrazio pred učenicima. Za njih to je
bio veličanstven trenutak, otvorilo se Nebo,
vidjeli su Slavu nebesku. Ne čudi da su željeli
ostati zauvijek ondje. No, niti njihova, a niti
Isusova misija još nisu bile dovršene. Isus im
je tek priopćio da „ima od mrtvih ustati“ te da o
tome nikome ne govore, a Otac im rekao da
slušaju njegova ljubljena Sina. Svjedoci toga
događaja, Petar i drugovi, toliko su očarani
kratkim uvođenjem u život u nebeskoj slavi da ni ne žele s mjesta
gdje su ga doživjeli. Petar je kao i obično najsrčaniji i najglasniji pa
predlaže Isusu da podignu tri sjenice, tri šatora. Jedan Isusu, te
po jedan šator „nebesnicima“ Mojsiju i Iliji. Isus Petru na taj
prijedlog ništa nije odgovorio, možemo reći da on spada u cijeli niz
Petrovih „ljudskih“ prijedloga Isusu. Sjetimo se samo onoga
Isusovog odgovora „djeni mač u korice“. Božji plan ovdje je
drugačiji. Još mlakim Isusovim sljedbenicima opet i opet Bog
pokazuje svoju slavu i snagu kako bi im na koncu mogao reći:
„Ovo je Sin moj, Izabranik! Njega slušajte!“ Upravo taj redak
središnja je poruka današnjeg evanđelja. Slušajući Njega i dobro
znajući da nam je jedina „domovina na nebesima“ koračajmo i
dalje u korizmi. Jer „Gospodin mi je svjetlost i spasenje: koga da
se bojim? Gospodin je štiti života mog pred kime da strepim?

Župne obavijesti:
- Svete mise radnim danom slavimo u

18:00 sati . Utorkom i petkom molimo
pobožnost Križnog puta u 18:00 sati.
- Svi vjernici u korizmi su obavezni petkom držati nemrs.
- VELIKA USKRSNA ISPOVIJED U NAŠOJ ŽUPI 19. OŽUJKA U 16:30
- Redovito 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
imaju vjeronauk redovito; 8. razred petkom u 15:00 sati, 1 raz. sr. škole u
16:00 sati i srijedom za popodnevnu smjenu u 9:00 sati
- Crkveni tisak: Glasnik SIM, Glas Koncila, Radosna vijest, Zajedništvo, Mak

Uređenje i čišćenje župne crkve;
Subota 20. veljače: Trg svete Terezije
Subota 27. veljače: Kralja Tomislava (parna)
10 STVARI KOJE MOŽEMO NAČITI OD SV. JOSIPA
1. Obrazovanje i posao su važni, ali Bog će nekad imati druge
planove.
2. Budite pažljivi i osluškujte! Bog se može javiti i u snu.
3. Da biste snove ostvarili, morate se probuditi.
4. Imajte u vidu da se ljudima neke Vaše odluke neće svidjeti
5. Ključna stvar za djelovanje po Božjoj volji je otkloniti strah. Poruke “Ne
boj se, Marijo!” i “Nemoj se bojati uzeti Mariju za ženu!” imaju za cilj
ujediniti dvoje ljudi u Božjem namislu.
6. Poštuj državne zakone. Ako car naredi da ideš u Betlehem, idi u
Betlehem. Makar morao putovati s magarcem.
7. Uvijek budi uza svoju ženu. Čak i za vrijeme poroda.
8. Nauči da se nećeš uvijek svima svidjeti, pogotovo ako im usred noći
pokucaš na vrata. Ipak, nemoj prestati kucati.
9. Čuvaj svoju obitelj! Čak i pod cijenu da moraš otići s njima od kuće.
10. Budi uzor svojoj djeci i nauči ih da imaju veliko srce za druge ljude
Mjesec ožujak je posvećen sv. Josipu jer se 19. ožujka slavi njegov
blagdan. Sv. Josipa Hrv. Sabor 9. lipnja davne 1687. godine izabrao je
sv. Josipa za zaštitnika Hrvatskog Kraljevstva, odnosno hrvatskog naroda.

ISPIT SAVJESTI PAPE FRANJE
PREMA BOGU: Obraćam li se Bogu samo u potrebi? Sudjelujem li na
nedjeljnoj misi i zapovijedanim blagdanima?Počinjem li i završavam dan
molitvom? Jesam li uzalud izgovarao ime Božje, Gospino i svetaca?Jesam

li se stidio pokazati kršćaninom?Što činim da bih duhovno rastao?
Kako? Kada?Bunim li se pred Božjim planovima?
Očekujem li da Bog ispunja moju volju?
PREMA BLIŽNJEMU: Znam li praštati, suosjećati s njima i pomagati?
Sudim li ih nemilosrdno u mislima i riječima?
Jesam li klevetao, ukrao, prezirao malene i nezaštićene?
Jesam li zavidan, srdit i razdražljiv?
Brinem li se za siromahe i bolesne?
Sramim li se zbog izgleda svojega brata ili svoje sestre?
Jesam li častan i pravedan sa svima ili pristajem uz
“kulturu odbacivanja”? Jesam li druge navodio na zlo?
Pridržavam li se bračnoga i obiteljskoga morala, kako uči
evanđelje?Kako živim odgojne odgovornosti prema
djeci?Brinem li se za svoje roditelje i poštujem li ih?
Jesam li odbacio tek začeti život? Jesam li ugasio dar
života? Jesam li u tome pomogao? Čuvam li okoliš?
PREMA SEBI: Jesam li previše svjetovan i premalo
vjernik?Pretjerujem li u jelu, piću, pušenju i zabavi?
Brinem li se pretjerano za tjelesno zdravlje i za svoja
dobra?Kako koristim vrijeme? Jesam li lijen? Želim li biti posluživan?
Ljubim li i njegujem čistoću srca, misli i djela?
Razmišljam li o osveti; hranim li u sebi mržnju?
Jesam li krotak, ponizan, graditelj mira?

SMISAO KRIŽA NA CESTI ŽIVOTA!
Na cesti života kretalo se mnoštvo ljudi. Svatko je nosio križ.
Svaki križ je bio drugačiji. Jedan veći, jedan manji, ali po mjeri čovjeka
koji ga je nosio. U mnoštvu je bio jedan čovjek koji je stalno mrmljao i
zastajkivao. Bog mu pristupi i upita: Želiš li da ti pomognem nositi križ?
Ne, nego samo mi ga malo skrati kako bi mi bio lakši. Ili mi dopusti da
ja to učinim. Odgovori čovjek. A na cesti života kretalo se mnoštvo ljudi
i svatko je nosio križ. Nakon nekog vremena čovjek ponovno zamoli:
Skrati ga još malo, molim Te! Gospodin učini kako je tražio. Prošlo je
još vremena i put je završavao. Ostala je samo
provalija. Ljudi s ceste postavili su svoj križ preko
provalije, premostili je i prešli na drugu stranu. A
čovjek koji je skratio križ? Njegov križ bijaše
prekratak. I sad se cestom života kreće mnoštvo
ljudi i nosi svoj križ. Ne skraćuj svoj križ kad je
pretežak. Gospodin će ti ga pomoći nositi
Izdaje: Župa Sv. Terezije Avilske, Suhopolje. 033/771-274
Broj mob. 099/6775909

