
10.  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   
PONEDJELJAK 

7. Lipnja 2021. 
 

 
 

UTORAK   

8. Lipnja 2021. 
19:00  SUHOPOLJE + Seba Ivanović 

SRIJEDA                       

9. Lipnja 2021. 
19:00  SUHOPOLJE + Branka Benčina i 

Veronika Katalenić 
ČETVRTAK   

10. Lipnja 2021. 
19:00  SUHOPOLJE + Ivan Bišćan  

- Na čast sv. Antuna  
PETAK            

11. Lipnja 2021. 

Presveto Srce Isusovo 

      Svetkovina 

17:00  SUHOPOLJE 

+ Janko i Ivka Livaja, 

Ivan Šimunović 

SUBOTA  Srca Marijino        

12. Lipnja 2021. 
07:30  SUHOPOLJE + Edi Dan  

11. NEDJELJA KROZ GODINU sv. Antun 13. LIPNJA  2021. 

SUHOPOLJE: 08:00  + Nikola Borčić    KAPAN; :09:30 + 

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

PONEDJELJAK        
14.  Lipnja 2021. 

 

19:00  SUHOPOLJE 
+ Zdenka Ištoković 

 UTORAK       

15. Lipnja 2021. Sv. Vid 
  

 SRIJEDA  

16. Lipnja 2021. 
19:00  SUHOPOLJE + Rozika Rajković 

ČETVRTAK          

17. Lipnja 2021. 
19:00  SUHOPOLJE + Ana i ob. Jurčić 

- Na čast BDM 
PETAK  

18. Lipnja 2021. 
 

19:00  SUHOPOLJE 
- Za zdravlje 

- Za sve + za koje nitko 

ne moli 
 SUBOTA    
19. Lipnja 2021.  

08:00  SUHOPOLJE 

09:00 ISPOVIJED ZA 
SV POTVRDU 

+ Bosiljka i Luka 

Bjelobrk  

12. NEDJELJA KROZ GODINU Sv. Potvrda 20. LIPNJA  2021. 

SUHOPOLJE:   08:00  + Ob. Emlinger i Keser 

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

     Glasnik 
                     Župe sv. Terezije Avilske 
                                                        Suhopolje 
 

 

  DESETA NEDJELJA KROZ GODINU 
 

Mir vama dragi župljani! Najradosniji je to 

pozdrav u kršćanstvu. Krist uskrsli njime pozdravlja 

svoje učenike ali i nas  poziva na život u miru s Bogom 

i braćom i sestrama. Ne čudi da smo ga izabrali za 

redoviti pozdrav u našem župnom listiću. Ako pak 

zavirimo u današnje evanđelje pronalazimo Isusa u 

Petrovoj kući u Kafarnaumu. Dakako, okupilo se 

mnoštvo a pismoznanci su pustili trač da je Isusovo djelovanje potaknuto 

Sotonom, tj. Beelzebulom – poglavicom đavolskim. Isus ih pozove i 

pojasni kako Sotona nikada ne radi protiv sebe i svojih slugu, tj. Sotona 

uvijek podržava zlo i grijeh. Na kraju prispodobe Isus okupljene poziva 

da suprotno tom đavolskom djelovanju slijede i vrše Božju volju i kaže: 

„Tko god vrši volju Božju, on mi je brat i sestra i majka.“ Isus dobro zna 

da svaki život dolazi od Oca Nebeskog. To je mjera za Raj. Jesam li 

svakome čovjeku pristupio kao svome bratu, sestri, majci!?  

 Iz današnjeg evanđelja….Doista, kažem vam, sve će se oprostiti 

sinovima ljudskima, koliki god bili grijesi i hule kojima pohule. No pohuli 

li tko na Duha Svetoga, nema oproštenja dovijeka; krivac je grijeha 

vječnoga.« Jer govorahu: »Duha nečistoga ima.« I dođu majka njegova 

i braća njegova. Ostanu vani, a k njemu pošalju neka ga pozovu. Oko 

njega je sjedjelo mnoštvo. I reknu mu: »Eno vani majke tvoje i braće 

tvoje, traže te!« On im odgovori: »Tko je majka moja i braća moja?« I 

okruži pogledom po onima što su sjedjeli oko njega u krugu i kaže: »Evo 

majke moje, evo braće moje!  

Tko god vrši volju Božju, on mi je brat i sestra i majka. 

God. XXII Br. 12 - 06. 6. 2021. 



Župne obavijesti:    
- 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 . 

U Subotu 19. lipnja u 09: 00 sati u župnoj crkvi Sv. ISPOVIJED 

za krizmanike, njihove roditelje i kumove te obitelj. 

- 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  12. lipnja : Kralja Tomislava ( neparna) 

  Subota  19. lipnja : Roditelji ovogodišnjih  krizmanika 

Bog čini čudo iz naše slabosti 
Neki je trgovac vodom svako jutro odlazio na rijeku, gdje bi 

napunio svoja dva vrča i odvozio ih u grad kupcima. Jedan od tih 
vrčeva bijaše napuknut te je gubio prilično vode do odredišta, a drugi 
bijaše potpuno nov i donosio je više zarade. 

Osjetivši se manje vrijednim, napuknuti vrč jedno jutro progovori vlasniku: 
“Svjestan sam svojih ograničenja i da zbog mene ne dobivaš očekivanu zaradu, jer 
sam napola prazan kad u grad stignemo. Molim te oprosti mi moju slabost!”  Idućeg 
jutra, na putu prema rijeci, vlasnik dozove napuknuti vrč: “Pogledaj rub ceste!” 
“Prelijep je, pun cvijeća”, odgovori vrč. 
“Predivan je zahvaljujući tebi. Ja sam kupio sjeme i posijao ga, a ti si ga, i ne znajući, 
svaki dan zalijevao. Stoga, ne zaboravi da smo svi pomalo slomljeni, ali Bog zna kako 
načiniti čudo iz naše slabosti, ako Ga zamolimo.” 

 

      MOLITVA SRCU ISUSOVU u mjesecu lipnju 
Gospodine Isuse, potrebe ljudi otvorile su tvoje 

srce za svakoga od nas. Ti se brineš za nas kada smo 

izgubljeni, suosjećaš s nama u našoj osamljenosti i tješiš 

nas u našoj boli; najbliži si nam kada smo najslabiji. Ti 

nas ljubiš više nego što mi ljubimo sebe, opraštaš više 

nego što mi možemo oprostiti sebi i pozivaš nas da naviještamo tvoju 

ljubav kako najbolje možemo. Gospodine Isuse, tvoje je srce dirnuto i 

puno sućuti kada patimo, kada nam je potrebna tvoja pomoć i kada 

molimo jedni za druge. Molim te, usliši moju molitvu tijekom ove 

devetnice i udijeli što molim (ovdje u tišini izreci svoje nakane). Ako to 

što molim nije dobro za mene i za druge udijeli mi ono što ti misliš da je 

najbolje, te da mogu graditi tvoje kraljevstvo ljubavi u našemu svijetu. 

Amen. 

10 Zanimljivosti o svetom Antunu Padovanskom  

1. Nije se zvao Antun, nije se rodio u Padovi niti 

je bio Talijan. Rodio se u Lisabonu (Portugal), 1195. 

godine. Zvao se Fernando de Bulloes y Taveira de 

Azevedo. Sa 25 godina, kada je postao franjevac, 

odabrao je ime Antun. 2. Bio je augustinac prije nego je 

postao franjevac, s 15 godina pristupio je regularnim 

kanonicima svetog Augustina. Deset godina kasnije 

pristupio je Redu manje braće – franjevcima. 3. Mogao 

je biti mučenik, odlučio je pristupiti franjevcima kako bi 

propovijedao Saracenima i bio je spreman umrijeti za 

Kristovu ljubav. Otišao je u Maroko, no ozbiljna bolest 

ga je natjerala na povratak.  

4. Bio je veliki propovjednik, imao je jasan i snažan glas, 

upečatljivo držanje tijela, golemo pamćenje i veliko 

znanje, dar prorokovanja i činjenja čuda. 5. Prema 

viđenju nosi Dijete Isusa u rukama. Bio je svjedok pojave Djeteta Isusa 

kojeg je držao u rukama, a Crkva ga upravo tako prikazuje na slikama i 

kipovima. 6. Njegovo najpoznatije čudo omogućilo je da se čovjeku 

povrati odsječena noga. U Padovi je mladić imena Leonard u navali 

bijesa udario nogom vlastitu majku. Žalostan, priznao je svoj grijeh 

svetom Antunu koji mu je rekao: „Noga onoga koji udara svoju vlastitu 

majku, zaslužuje biti odsječena.“ Leonard je otrčao do kuće i odsjekao 

si nogu. Kada je saznao za to, sveti Antun je uzeo odsječenu nogu od 

mladića i čudesno ju spojio s tijelom. 7. Poznaju ga kao najčudesnijeg 

sveca. Glas da čini nevjerojatne stvari nikada nije utihnuo, a čak je i u 

današnje vrijeme poznat kao najveći čudotvorac svih vremena. 

8. Poznat je kao „Svetac cijelog svijeta“  kako ga je prozvao papa Leon 

XII. zato što se na svim dijelovima svijeta može pronaći njegova slika i 

pobožnost. Zaštitnik je siromaha, putnika, zidara, pekara i pošte. 

9. Utječu mu se u molbi za dobroga muža ili ženu. Neke osobe okreću 

njegovu sliku naopačke moleći ga za dobrog muža ili ženu (i ne okreću 

je sve do uslišanja molitve), no to je praznovjerje i nekršćanski običaj. 

10. Njegova je kanonizacija bila najbrža u povijesti. Papa Grgur IX. 

kanonizirao ga je za manje od godinu dana nakon njegove smrti u 

Pentecostesu, 30. svibnja 1232.godine.  
 
Izdaje: Župa Sv. Terezije Avilske, Suhopolje. 033/771-274 

Broj mob. 099/6775909 

 


