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
PONEDJELJAK
+ Ob. Medvecki i Škala
15. Ožujka 2021.
18:00 SUHOPOLJE
- Za blagoslovljen porod
UTORAK
Pobožnost Križnog puta
+ Luca Stipan i ob. Jajalo
16. Ožujka 2021.
18:00 SUHOPOLJE
SRIJEDA
17. Ožujka 2021.
ČETVRTAK
18. Ožujka 2021.
PETAK
19. Ožujka 2021.

Svetkovina sv. Josipa
zaručnika BDM
SUBOTA
20. Ožujka 2021.

+ Ruža, Manda i Andrija
18:00 SUHOPOLJE
18:00 SUHOPOLJE
VELIKA ISPOVIJED
16:30 Borova, Orešac, R. Potok
17:00 Suhopolje žup. crkva
18:00 SUHOPOLJE - Misa

Orešković

+ Milan Batljan
-Za zdravlje + Vlado Topić
+ Danijel Hećimović,
Tomislav Dumenčić

+ Ante, Nikola, Bidizena
07:30 SUHOPOLJE

Štefanac, Maja Kožić

5. KORIZMENA NEDJELJA – 21. OŽUJKA 2021.
SUHOPOLJE: 08:00 + Ana, Josip i ob. Fuks, Ibriks, Gnant, Artuković i Pavelić
RODIN POTOK: 09:30 +
SUHOPOLJE:11:00 - Za sve župljane žive i preminule
PONEDJELJAK

22. Ožujka 2021.
UTORAK
23. Ožujka 2021.
SRIJEDA
24. Ožujka 2021.
ČETVRTAK
25. Ožujka 2021.
Naviještenje Gospodinovo

Blagovijest - svetkovina
PETAK
26. Ožujka 2021.
SUBOTA
27. Ožujka 2021.

Pobožnost Križnog puta

18:00 SUHOPOLJE
07:30 SUHOPOLJE
18:00 SUHOPOLJE
Pobožnost Križnog puta

18:00 SUHOPOLJE

+ Ante Režić, Vlado Brdarić
+ Kaja Polić, Ljubica Garić
+ Jakov Marković
+ Antun Marošević, Ivan,
Ivan Obradović

- Na čast bl. Dj. Marije
- za blag. obitelji Batljan

07:30 SUHOPOLJE

NED. MUKE GOSPODNJE, CVJETNICA 28. OŽUJKA 2021.
SUHOPOLJE: 08 : 00 + Miroslav Tatić
OREŠAC:
09 : 30 +
SUHOPOLJE: 11 : 00 - Za sve župljane žive i preminule

Glasnik
Župe sv. Terezije Avilske

God. XXII Br. 6 - 14. 3. 2021.

Suhopolje

4. Korizmena nedjelja
Mir vama, dragi župljani. Četvrta je korizmena
nedjelja, nedjelja Laetare – radosna ili vesela. U petak
je svetkovina sv. Josipa, zaručnika BDM, i zaštitnika
našeg naroda. Toga dana u našoj župi dan je velike
korizmene ispovijedi koja nas pripravlja za
svetkovinu Uskrsa. Toga dana svetkovina ima
prednost pred korizmenim petkom pa neće biti križnog
puta, niti nemrsa, a u liturgiji je dozvoljeno pjevanje
himna „Slava“. S obzirom da smo u Godini sv. Josipa
moguće je dobiti i potpuni oprost pod uobičajenim
uvjetima (ispovijed, pričest i molitva na čast sv. Josipu).
Evanđelje današnje nedjelje mali je noćni razgovor uglednog
člana židovskog Vijeća i Isusa. Naime, Nikodem se zainteresirao za
Isusov nauk, ali mu je malo bilo nezgodno pred drugima to svjedočiti pa
je k Isusu dolazio potajno, po noći. Čitamo danas crticu u kojoj je Isus
ispričao Nikodemu događaj kada su Židovi nakon izlaska iz egipatskog
ropstva umirali od ugriza zmija u pustinji. Mojsije je molio Boga za
pomoć pa je Bog rekao Mojsiju, da stavi na kolac zmiju od mjedi i svatko
tko je pogleda, ozdravio je. Isus će biti podignut na križu, umrijet će za
ljude, da nijedan od onih koji vjeruju u njega ne propadne. Kako je
pogled na mjedenu zmiju donio ozdravljenje, tako će duhovno ozdraviti
svi koji vjeruju u raspetoga Spasitelja. Isus je poručio Nikodemu da se
čovjek spašava krštenjem, ako vjeruje što Isus uči i ako ga prizna za
Spasitelja te ga nasljeduje svojim životom. Nikodem je dugo vagao,
tražio istinu, pitao se i po tome nam je sličan. U trenutku suđenja Isusu
branio ga je i založio se za njega, po njegovoj smrti pomogao je pri
njegovu ukopu. I njemu nekad i nama danas Isus govori: Bog je tako
ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca; tko god u njega vjeruje,
ima život vječni!

Župne obavijesti:
- Utorkom i petkom molimo pobožnost

Križnog puta u 18:00 sati.
- Od srca hvala župljanima koji su u
proteklim danim pomogli oko uređenja i krečenja vjeronaučne dvorane.

- VELIKA USKRSNA ISPOVIJED U NAŠOJ ŽUPI 19. OŽUJKA
Svetkovina
Sv. Josipa

16 : 30 Borova, Orešac, Rodin Potok
17 : 00 Suhopolje

SLAVLJE SVETE POTVRDE u našoj župi biti će 20. lipnja u 11:00
SLAVLJE PRVE SVETE PRIČESTI u našoj župi: 27. lipnja u 11:00
- Župnim vjeronauk i pripravom za sv. sakramente naših prvopričesnika i

krizmanika po ustaljenom rasporedu; Prvopričesnici imaju vjeronauk 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

- Molim sve obitelji koje u svojim domovima imaju starije i bolesne
ukućane da ih prijave župniku do kraja ovoga tjedna kako bi ih
pohodio i ispovjedio u sljedećem tjednu.
- Crkveni tisak: Glasnik SIM, Glas Koncila, Radosna vijest, Zajedništvo,

Uređenje i čišćenje župne crkve;
Subota 20. ožujka: Kralja Tomislava (neparna)
Subota 27. ožujka: Petra Preradovića, Kralja Zvonimira i bana Josipa Jelačića
MOLITVA SVETOM JOSIPU ZA OBITELJ
Sveti Josipe, vjerni čuvaru Marije i Isusa,
dolazimo k tebi moleći tvoju zaštitu za naše
obitelji od opasnosti, bolesti i zla. Pouči nas, kao
što si učio Isusa, vrijednosti rada da možemo
omiljeti Bogu po našim djelima i koristiti naše
talente i sposobnosti za dobro svih. Neka nas
primjer tvog života nadahne vjerno živjeti Božje
zapovijedi, da jednog dana s radošću dođemo u
vječnu ljubav Oca, Sina i Duha Svetoga. Amen

POVODOM BLAGDANA SVETOG JOSIPA
Premda se u nas općenito još uvijek smatra kako je odgoj
djece uglavnom ženski posao i kako bi briga za to u obitelji trebala
biti povjerena većinom majkama, s vremenom se stvar mijenja na
način da očevi sve više zauzimaju ulogu u odgoju djece što je svakako
dobro iz više razloga. Ovoga tjedna 19. ožujka svi očevi proslaviti će
svoj dan – Dan očeva! Premda je kod nas takva proslava relativno
mlada, ona živi u nizu zemalja Europe (primjerice u Belgiji, Portugalu,
Španjolskoj), ali je zanimljivo da potječe još od vremena starog
Babilona. Naime, na tom je području pronađena pločica na kojoj je
dječak Elmesu napisao čestitku svom ocu, i to prije više od 4000
godina! Elmesu je u toj poruci svom ocu poželio dobro zdravlje i dug
život. U novijoj povijesti, Dan očeva prvi se put slavio 19. ožujka 1910.
godine u mjestu Spokane u američkoj državi Washington. Ubrzo se
proslava proširila i po drugim gradovima Sjedinjenih Država, a nije
trebalo dugo da se proširi na cijeli svijet. Posljednjih desetljeća Dan
očeva se veže uz blagdan sv. Josipa što i ne čudi jer je dobro poznato
u kakvom je vremenu on bio glava obitelji. Dakle, dragi očevi
blagdan svetog Josipa vaš je dan! Sveti Josip bio je strpljivi
zaručnika Blažene Djevice Marije, Isusov poočim i zaštitnik Crkve.

PAPA FRANJO U KRISTOVOJ MUCI I USKRSNUĆU!
Isus dostiže potpuno poniženje "smrću na križu". Riječ je o najgoroj smrti,

rezerviranoj za robove i zločince. Isusa se smatralo prorokom, ali umire kao
zločinac. Gledajući Isusa u njegovoj muci, vidimo kao u nekom zrcalu patnje
čovječanstva i nalazimo Božji odgovor na misterij zla, boli i smrti. Toliko nas
puta obuzme užas zbog zla i boli koja nas okružuje pa se pitamo: "Zašto Bog
to dopušta?". Duboko nas pogađaju patnja i smrt, osobito nevinih! Kada vidimo
djecu koja pate, to nas duboko pogađa. To je misterij zla. A Isus uzima sve to
zlo, svu tu patnju na sebe. Dobro je da ovaj tjedan svi gledamo Raspetoga, da
ljubimo Isusove rane, da ih ljubimo na raspelu. On je preuzeo na sebe svu
ljudsku patnju, pokrio se tom patnjom.
Mi očekujemo da Bog u svojoj svemoćnosti pobjedi nepravdu, zlo,
grijeh i patnju trijumfalnom Božjom pobjedom. Bog nam međutim pokazuje
jednu poniznu pobjedu koja se čisto ljudski gledano čini kao poraz. Možemo
reći da Bog pobjeđuje u neuspjehu! Božji se Sin, naime, pojavljuje na križu
kao poraženi čovjek: pati, izdan je, izgrđen i na kraju umire. Ali Isus dopušta
da se zlo svom silinom sruči na njega i preuzima ga na sebe da ga pobjedi.
Njegova muka nije neki incident; njegova smrt – ta smrt – je bila "zapisana".
Doista ne nalazimo mnoga objašnjenja. Riječ je o zbunjujućem misteriju, ali
znamo tajnu toga misterija, te čudesne poniznosti: "Bog je tako ljubio svijet te
je dao svoga Sina Jedinorođenca". Razmišljajmo mnogo ovaj tjedan o Isusovoj
boli i recimo samima sebi: "Ovo je za mene. I da sam jedina osoba na svijetu,
on bi to učinio. Učinio je to za mene". I poljubimo raspelo i kažimo: "Za mene,
Hvala Isuse. Za mene".
Župa Sv.Terezije Avilske,Suhopolje 033/771-274 Mob 099/6775909

