
DUHOVI - PEDESETNICA, SVETKOVINA 23. SVIBNJA  2021. 

SUHOPOLJE: 08:00 +Milan, Slavica,Zlatica, Ivan Grgos, Šimun,Bara, Stjepan, Željko Andrović  

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

24.  Svibnja 2021. 
Bl. Dj. Marija Majka Crkve  

 

19:00  SUHOPOLJE 
+ Ivan Šafarić 

UTORAK   

25.  Svibnja 2021. 
Sv. Beda Časni  

 

19:00  SUHOPOLJE 
+ Vinko, Rozalija, Ivan, 

Franjo Puž, Josip Lasić, 

Jovan Colić 
SRIJEDA                       

26.  Svibnja 2021. 
Sv. Filip Neri, prezbiter 

Roditeljski sastanak za 

roditelje krizmanika  

19:00  SUHOPOLJE 

+ Ob. Fuks, Škala, 

Rukavina i Šverer 

ČETVRTAK   

27.  Svibnja 2021. 
 

19:00  SUHOPOLJE 
+ Ob.  Matovina i 

Ćapin 
PETAK            

28.  Svibnja 2021. 
 

19:00  SUHOPOLJE 
+ Stevo i Željka  

Lokinger 
SUBOTA               

29.  Svibnja 2021. 
08:00  SUHOPOLJE 

18:00  Vjenčanje 
+ Darko Šaka 

PRESVETO TROJSTVO  30. SVIBNJA 2021. 

SUHOPOLJE: 08:00  + Dane Sertić PČELIĆ; proštenje :09:30 + 

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

PONEDJELJAK        
31.  Svibnja 2021. 
Pohod Bl. Dj. Marije Elizabeti  

 

19:00  SUHOPOLJE 
+ Joso Matovina i ob. 

Ćapin 

 UTORAK       

1. Lipnja 2021.      
19:00  SUHOPOLJE + Ivan Grbačić 

 SRIJEDA  

2. Lipnja 2021. 
19:00  SUHOPOLJE + Marko Štefanac 

ČETVRTAK          

3. Lipnja 2021. 

Svetkovina Presvetog 
Tijela i Krvi Kristove 

08: 00 OREŠAC 

TIJELOVO 

10:00  SUHOPOLJE 

 

+ 
- Za sve župljane žive i 

preminule             

PETAK  

4. Lipnja 2021. 
Sv. Kvirin Sisački, muč. 

17: 30 Vjenčanje  

19:00  SUHOPOLJE 
 

+  

 SUBOTA    
5. Lipnja 2021. sv. Bonifacije  

08:00  SUHOPOLJE 

16: 00 Vjenčanje  
- Na nakanu 

DESETA NEDJELJA KROZ GODINU 6. LIPNJA   2021. 

SUHOPOLJE: 08:00 + Ob, Presečan , Ivadi, Dragutin Ibriks OREŠAC: 09:30 +        

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

     Glasnik 
                     Župe sv. Terezije Avilske 
                                                        Suhopolje 
 

Pedesetnica - silazak Duha Svetoga 
 

Mir vama, dragi župljani. I sretan nam 
rođendan, Crkvo! Danas, na pedeseti dan po 
Uskrsu ustanovljena je Crkva – zajednica 
vjernika. Minulih godinu dana osvjedočili smo se 
kolika je Božja svemoć i kolika je ljudska nemoć. 
Dovoljno je tek nekoliko sekundi da se uruše 
crkve i katedrale koje su ljudi godinama gradili i 
održavali. Kada bi Crkva – zajednica Isusovih 
učenika, bila ljudsko djelo, nikada ne bi ni stasala. 
Pa apostoli sami su imali sve „kvalitete“ da 
pobjegnu, posvađaju se, odustanu i sve 

upropaste. No, Crkva je Božja građevina, sagrađena od 
nepropadljivog materijala i ono najvažnije vođena snagom i silom 
Duha Svetoga. Takva Božja građevina nikada neće i ne može 
propasti. Takva „građevina“ trpi čak i mene i tebe i sve naše slabosti. 
Kao takva počela je svoj hod u Jeruzalemu na današnji dan, nakon 
što je na apostole sišla snaga Duha Svetoga. Opečaćeni tom 
snagom apostoli izlaze na ulice i bez zadrške naviještaju raspetog i 
uskrslog Spasitelja. Do jučer bojažljivi ribari, preporođeni silom Duha 
Svetoga, svojim životom proslavit će Isusa. I sami smo pozvani i 
poslani tako živjeti. A što nas u tome priječi? Pavao će danas reći: 
„bludnost, nečistoća, razvratnost, svađa, ljubomor, srdžbe, 
spletkarenja, razdori, strančarenja, zavisti, pijančevanja, pijanke i 
tome slično.“ No, ako li pak želimo biti nasljedovatelji Božji osnaženi 
Duhom Svetim, kojega smo u krštenju i potvrdi primili, naš život 
odsijevat će plodovima Duha Svetoga, a oni su: ljubav, radost, mir, 
velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost. 
Dođi Duše Presveti, sa neba nas posjeti, zrakom svoje milosti 

God. XXII Br. 11 -  23. 5. 2021. 



Župne obavijesti:    
- U srijedu u 19:00 sati roditeljski 

sastanak za roditelje ovogodišnjih 

krizmanika.  

- U  svibnja molimo Gospinu  krunicu  i litanije svakog dana pola sata prije 

svete mise.  

- Župni vjeronauk i priprava 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  29. svibanja : Trg Svete Terezije 

  Subota  5.  lipnja : Kralja Tomislava ( parna) 

 

Molitva krizmanika za sedam darova Duha Svetoga 

Duše Sveti, Tješitelju, dođi u srce moje sa svojom milošću i 

svetom ljubavi i: 

daj mi dar mudrosti, da sa slašću razmatram Božje istine, i 

da mi Bog bude jedino mjerilo u prosuđivanju svih božanskih 

i ljudskih stvari. 

daj mi dar razuma, da što dublje zaronim duhom svojim u 

otajstva Svete Vjere koliko je to u ovom mom zemaljskom 

životu moguće. 

daj mi dar savjeta, da se uklanjam zasjedama đavla i 

svijeta, a u dvojbi da uvijek prigrlim što je većma na slavu 

Božju i naše spasenje. 

daj mi dar jakosti, da s osobitom odlučnošću svladam sve 

napasti i ostale zapreke u duhovnom životu. 

daj mi dar znanja, da pravo spoznam što i kako treba da vjerujem i da 

ne odem stranputicom u duhovnom životu. 

daj mi dar pobožnosti, da Bogu, svetima i službenicima Crkve dužno 

štovanje i čast iskazujem, a nevoljnima za ljubav Božju u pomoć pritječem. 

daj mi dar straha Božjega, da se čuvam grijeha, bojeći se uvrijediti 

Boga iz sinovskog poštovanja prema Božjem Veličanstvu.       
Kutak za šalu   Molitva - Marko moli večernju molitvu. Jako je pospan i stalno zijeva. Kad više 

nije mogao moliti reče pospano: – Anđele čuvaru…, dalje ti nastavi sam, to ti je u molitveniku 
na osmoj stranici. Amen. 

Izdaje: Župa Sv. Terezije Avilske, Suhopolje. 033/771-274    099/6775909 

Kako je dječak objasnio tajnu Presvetog Trojstva velikom Svecu  
Jednom zgodom veliki crkveni naučitelj 

sveti Augustin razmišljao je o tajni Presvetog Trojstva. 

Htio je svakako dokučiti: kako je moguće da su u Bogu tri 

osobe, a samo jedan Bog. Šetajući tako zadubljen u misli 

dođe do nekog dječaka, koji je školjkom prelijevao more 

u jednu malu rupu na morskoj obali. 

Sv. Augustin se zaustavi i upita: Što to radiš 

dječače? Želim more preliti u ovu rupu, 

odvrati dječak. Augustin se nasmije i odvrati. 

Uzalud se trudiš! Okani se tog neuspješnog 

posla. Tvoja je želja i nastojanje nemoguće. Kroz sva tisućljeća ne 

bi mogao pregrabiti mora i preliti ga u tu rupu.Zar je zbilja to 

nemoguće? – upita dječak i svojim se velikim, nevinim očima 

zagleda u Augustina. Ti misliš da je to nemoguće i meni se smiješ, što 

pokušavam more preliti u malu rupicu. No i ti činiš nešto slično: htio bi preliti 

neizmjerni ocean Božjeg bića u malu posudu svog razuma. Prije ću ja 

uspjeti preliti cijelo more u ovu malu rupicu, nego ćeš ti shvatiti da je 

Presveto Trojstvo jedan Bog u tri osobe. Nakon tih riječi dječak nestane. 

Tada Augustin reče sam sebi: „Vjera je sigurnija od shvaćanja“. Boga može 

shvatiti samo Bog. Boga ne možemo shvatiti, ali možemo ga ljubiti i klanjati mu 

se. Svoje ćemo štovanje prema Presvetom Trojstvu najbolje pokazati time čineći 

uvijek pobožno i ponizno znak svetoga križa izgovarajući s ljubavlju riječi Oca 

i sina i Duha Svetoga. 

SVETKOVINA PRESVETOGA TIJELA I KRVI KRISTOVE 
»Ovo je tijelo moje – za vas. Ovo činite meni na 

spomen. (...) Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi. Ovo 

činite, kad god pijete, meni na spomen.« (1 Kor 

11,23)Blagdan koji nazivamo Tijelovo svetkovina je 
Presvetog Tijela i Krvi Kristove. Slavi se u četvrtak po 
blagdanu Presvetog Trojstva. Ovo je prilika da kažemo 
nešto o Euharistiji i njenoj važnosti u životu Kršćana. Još 
je sv. Ćiril Jeruzalemski biskup iz prvih stoljeća 

kršćanstva pisao: “U liku kruha daje ti se Tijelo, a u liku vina daje ti se Krv. 

Primajući Tijelo i Krv Kristovu postaješ njegov ‘sutjelesnik i sukrvnik’. Neka 

nam ove divne misli budu vodilja. Na Tijelovo Crkva se zaustavlja na misteriju 
Velikog četvrtka, osobito na tajni  Svete ili Posljednje večere. Isus se tu poklanja 
svojima, cijeloj svojoj Crkvi, Isus poklanja, grešnim ljudima, svoje TIJELO – kao 
kruh i svoju KRV – kao piće. Eto, zašto naziv Tijelovo?  Na Posljednjoj večeri 
Isus je ustanovio Euharistiju..“ U pričesti Krist ostvaruje s nama, zajedništvo, 
svoga nebeskoga Oca i Duha Svetoga, a također i zajedništvo svih vjernika u 
Crkvi. Dajući sebe u zalogaju svetoga kruha, on i nas želi “pretvoriti” u sebe: da 
postanemo, jedan drugomu, jedni drugima kao „zalogaj kruha.“ Na Tijelovo 
Crkva, njezini vjernici, izlaze na ulicu, u procesiju. U tijelovskoj procesiji 
pronosimo Sveti sakrament svojim gradom i selom: kroz mjesto gdje živimo, 
radimo, trpimo, veselimo se i tugujemo. 


