2. VAZM. NEDJELJA, BOŽJEG MILOSRĐA 11.TRAVNJA 2021.
SUHOPOLJE: 08 : 00 + Ivica, Valent i ob. Đurinić OREŠAC: 09:30 +
SUHOPOLJE: 11 : 00 - Za sve župljane žive i preminule
PONEDJELJAK

12. Travnja 2021.

15:00 SUHOPOLJE

UTORAK
13. Travnja 2021.

15:30 SUHOPOLJE
19:00 SUHOPOLJE

SRIJEDA
14. Travnja 2021.

19:00 SUHOPOLJE

ČETVRTAK
15. Travnja 2021.

19:00 SUHOPOLJE

PETAK
16. Travnja 2021.
Sv. Bernardica Sobirous
SUBOTA
17. Travnja 2021.

19:00 SUHOPOLJE

Sprovod
+ Božidar Rožić
Sprovod
+ Vlatko Bratić
+ Vladimir Ištoković
- Za zdravlje jedne
osobe
+ Ante, Bidizena i Nikola
+ Ob. Ćubelić i Josip
Barbarić
+ Ivan i ob. Švast

3. VAZMENA NEDJELJA 18. TRAVNJA 2021.
SUHOPOLJE: 08:00 + Ljiljana Meršić
OREŠAC : 09:30 +
SUHOPOLJE:11:00 - Za sve župljane žive i preminule
19. Travnja 2021.
VAZMENI UTORAK
20. Travanj 2021.
VAZMENA SRIJEDA
21. Travnja 2021.

19:00 SUHOPOLJE
19:00 SUHOPOLJE
19:00 SUHOPOLJE

VAZMENI ČETVRTAK
22. Travnja 2021.

19:00 SUHOPOLJE

VAZMENI PETAK
23. Travnja 2021.

19:00 SUHOPOLJE

Sv. Juraj mučenik
VAZMENA SUBOTA
24. Travnja 2021.

07:30 SUHOPOLJE

Župe sv. Terezije Avilske

God. XXII Br. 8 - 11. 4. 2021.

Suhopolje

Nedjelja Božjeg milosrđa

Štefanac, Maja Kožić

07:30 SUHOPOLJE

VAZMENI PONEDJELJAK

Glasnik

+ Pero Bićanić
+ Luka Fijala
+ Ivan, Vid, Marica,
Jaga, Juraj Grgos
+ Veronika Katalenić
+ Ivan Slavić
+ Đuro Vuzem
+ Franjo i ob. Jurčić

4. VAZMENA NEDJELJA - DOBROG PASTIRA 25.TRAVNJA 2021.
SUHOPOLJE: 08 : 00 + Marko Štefanac, + Nikola Fučkar
OREŠAC:
09 : 30 +
SUHOPOLJE: 11 : 00 - Za sve župljane žive i preminule

Mir vama, dragi župljani. Druga je nedjelja
po Uskrsu, Bijela nedjelja, Mali Uskrs i Nedjelja
Božjeg milosrđa. Ovu svetkovinu uveo je papa
Ivan Pavao II. kako bi mi koji često druge sudimo
i osuđujemo, crpili snagu iz Božjeg srca i njegova
milosrđa. Božji sud je milosrđe. „Isuse blaga i
ponizna srca, učini srce moje po srcu svome.“
Ne daj da upadnem u napast da drugima sudim i
presuđujem, nego da se borim protiv grijeha, da
blag budem prema sebi i drugim grešnicima kao
što si Ti i Tvoje milosrđe.
A evanđelje današnje nedjelje donosi nam Isusov dolazak
među učenike. Isus im progovara riječima: „Mir vama“. Uistinu,
nitko i ništa ne može smiriti i umiriti naše srce kao On. Mir koji
donosi Isus duboko je povezan s vjerom u njega. Petar i Ivan nisu
vjerovali ženama da je Isus uskrsnuo pa su sami išli vidjeti i uvjeriti
se, a danas nam Evanđelje donosi Tomu koji nije bio prisutan kada
se Isus pojavio među apostolima. Toma, nakon svega nije
vjerovao dok nije vidio svojim očima. Osam dana kasnije i sam će
vidjeti i povjerovati, a Isus će tom prigodom reći Tomi (i nama):
„Budući da si me vidio, povjerovao si, blaženi koji ne vidješe, a
vjeruju!“ Današnja svetkovina poziva nas na vjeru u Božje
milosrđe te nasljedovanje Božjeg milosrđa u zajednici kojoj
pripadamo, među ljudima koje znamo i susrećemo. Nitko od nas
do kraja ne može razumjeti Božje milosrđe, još manje ga možemo
zaslužiti – ono je Božji dar za nas. Darujmo ga jedni drugima!

Župne obavijesti:
- Svete mise radnim danom od ovoga

tjedna slavimo u 19:00 sati.
- U četvrtak euharistijsko klanjanje
nakon svete mise: za blagoslov naših obitelji.
- Redovito nastavljamo sa župnim vjeronaukom i pripravom za sv.
sakramente naših prvopričesnika i krizmanika; Prvopričesnici imaju
susret u četvrtak u 16:00 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

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

Uređenje i čišćenje župne crkve;
Subota 17. travnja: Kapan
Subota 24. travnja: Stjepana Radića Matije Gupca, V. Lisinskog,
Ivana Zajca, Osječka

STUBA VIŠE – PRIČA O ŽIVOTNIM POTEŠKOĆAMA
Jednog je dana seljakov magarac pao u bunar. Životinja je
satima zapomagala dok je seljak pokušao dokučiti što
učiniti. Napokon je odlučio – budući da je životinja stara a
bunar ionako treba prekriti, nije vrijedno truda spašavati
magarca. Pozvao je susjede u pomoć. Zgrabili su lopate te
počeli nabacivati smeće u bunar. Na početku je magarac
očajnički ridao. Zatim se, na opće čuđenje, primirio. Nakon
nekog vremena seljak je pogledao u bunar. Bio je zapanjen
onim što je vidio. Sa svakom lopatom smeća koje je
pogodilo njegova leđa, magarac je radio nešto
zadivljujuće Istresao bi leđa i popeo se jednu stubu više.
Kako su seljak i susjedi nastavili ubacivati smeće na životinju, on bi
je otresao i popeo se više. Uskoro su svi zadivljeno promatrali
magarca koji je zakoračio preko ruba i sretno iskočio!
Život će
na tebe istresati smeće, razne vrste prljavštine. Otresi to i popni se
stubu više. Svaka nedaća je stuba. Nikad ne odustaj! Otresi to i
uspni se jednu stubu više.
Izdaje: Župa Sv. Terezije Avilske, Suhopolje. 033/771-274
Broj mob. 099/6775909

TOMA (NE)VJERNI…Dok se Isus na
uskrsno jutro prvi put ukazivao apostolima svi su oni bili
zajedno, osim nesretnoga Jude i nevjernoga Tome. Kad
su apostoli pronašli Tomu, uvjeravali su gu da su vidjeli
uskrslog Gospodina. Kazaše mu: "Vidjeli smo
Gospodina!" Toma ostaje zaprepašćujuće iskren i nevjeran. - "Kolege, ubijte me, ali ne vjerujem. Uzmite mi
to za zlo, ali ja ne bih bio ja, osoba, kad bih drukčije
govorio. Ja ne želim biti iznimka, nego želim biti osobnost.
Svi me osudite, ali ja nisam kadar vjerovati. Dosta sam izvaran u životu. Od
sada samo očima vjerujem. Samo što rukama dohvatim i prstima opipam,
samo to umom i srcem prihvaćam. Ja sam spreman, da me posve otpišete
iz apostolskog zbora, ali ja bih lagao kad bih drukčije govorio. Priznam da
sam tvrdoglav, sumjivac, skeptik, nevjernik, ali to je činjenica, a ne moja
hirovitost. Stoga, dok ne stavim svoje prste u mjesto Isusovih čavala, dok
ne vidim uskrsloga Isusa svojim rođenim očima, dok ne stavim ruku u
njegov bok, koji je proboden na Kalvariji, ja ne mogu vjerovati. Ne mogu pa
ne mogu. Ja mogu poći s vama, ali dok se pozitivno ne uvjerim, ne pristajem.
Sve je za mene varka i obmana dok se fizički ne osvjedočim." Toma je
uporan: "Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoju
ruku u njegova rebra neću vjerovati!". Toma ne vjeruje u Krista i njegovo
uskrsnuće. Zna da je Isus mrtav, a „mrtvi na temelju sveopćeg iskustva, ne
vraćaju se u život“, - mislio je. Toma je imao sigurno svjedočanstvo apostola,
učenika iz Emausa, Marije iz Magdale, ostalih žena, posebno Petra. Koja
korist? Toma ne vjeruje ni Kristu ni apostolima. Vjeruje samo sebi i svojim
očima. I nakon osam dana apostoli su bili skupa, a među njima i Toma. Isus
dolazi ponovno k njima. Baš u pravi trenutak. Znao je Isus da Toma ne
vjeruje. On zna koliko i kako mi vjerujemo. Odmah upravlja riječ Tomi: „Priđi
bliže i pogledaj mi ruke, stavi svoju ruku u rebra moja i ne budi nevjeran,
nego vjeran.“ Toma će na to: "Gospodin moj i Bog moj!"Isus mu reče:
"Budući da si me vidio, povjerovao si. Blago onima koji će vjerovati,
a da nisu vidjeli!" Ovaj „blago“ upravljen je i svima nama, svima vama koji
čitate ove retke. Koje li radosti i sreće za svakoga od nas. Dobro reče Grgur
I., papa: „Tomina je sumnja više pomogla našoj vjeri, nego vjera vjernih
učenika!“ Uskrsli, živi Krist je ovdje među nama i svakome od nas kao i Tomi
upravlja riječ: "Ne budi nevjeran nego vjeran. Blaženi koji ne vide, a vjeruju.
Darovatelji za našu župu u siječnju, veljači i ožujku 2021.

- Za crkvu; Ob. Dragana Bjelobrk 100 kn, Ob. Nevenke
Bjelobrk: 100 Kn, Ob. Radoš: 500 Kn, Ob. Bartolović; 600 kn,

- Za obnovu kapele sv. Ivana u Orešcu; Ob. Car; 100
kn, Ob. Maria Mažića: 200 kn, Ob. Krešimira Ćurića: 200 kn,

-Za grijanje; Marijan Brlek; 200 kn, Pavao Fijala; 200 kn,
Tugomila Reder: 100 kn,

