UZNESENJE BL. DJ. MARIJE - VELIKA GOSPA - 15. kolovoza 2021.

SUHOPOLJE: 08:00 - Za sve župljane žive i preminule
SUHOPOLJE: 11:00 + Ob. Marijanović Jozefina i Niko, + Ob. Šimić, - Na čast BDM
Ponedjeljak
Pčelić
16. kolovoza 2021.
Sprovod 14:30 + Pavo Horvat

Sv. Rok
19:00 ž. crkva + Agata Anušić, Niko i Stjepo
SUHOPOLJE
Utorak
17. kolovoza 2021.

19:00 ž. crkva + Danijel Hećimović i
SUHOPOLJE Tomislav Dumenčić
19:00 ž. crkva
SUHOPOLJE - Na nakanu

Srijeda
18. kolovoza 2021.
Sv. Jelena Križarica

Četvrtak
19. kolovoza 2021.

19:00 ž. crkva - Za duhovna zvanja
SUHOPOLJE

Petak
20. kolovoza 2021.
Sv. Bernard, opat

19:00 ž. crkva + Manda, Stipo i Marko
SUHOPOLJE Vuičić

+ Ivan i Marija Doležal

18:00 Rodin
Potok
Subota
21. kolovoza 2021. sv. Pio X

+ Ivo Kovačević

07:30 ž. crkva - Na nakanu
SUHOPOLJE

21. NEDJELJA KROZ GODINU 22. KOLOVOZA 2021.

SUHOPOLJE
: 08:00 + Ob. Rokinger, Kuzmić, Hock i Prašnjak
MALA TRAPINSKA : 09:30 - Za sve župljane žive i preminule
Ponedjeljak
23. kolovoza 2021.

sv. Ruža

Utorak
24. kolovoza 2021. sv. Bartol
Srijeda
25. kolovoza 2021.
Četvrtak
26. kolovoza 2021.
Petak
27. kolovoza 2021. sv, Monika
Subota
28. kolovoza 2021. sv. Augustin

22. NEDJELJA KROZ GODINU 29. KOLOVOZA 2021.

SUHOPOLJE: 08:00 + Igor Petrović
SUHOPOLJE: 11:00 - Za sve župljane žive i preminule

Glasnik

Župe sv. Terezije Avilske

God. XXII Br. 16 - 15. 8. 2021.

Suhopolje

Uznesenje Blažene Djevice Marije

Velika Gospa
Velika Gospa je u našoj domovini crkveni i
državni blagdan, a na osobiti način častimo je kao
zavjetni dan u našoj župi i općini Suhopolje. To znači
da je Velika Gospa ostala zapamćeni znak ne samo
na putu Crkve, nego i na putu hrvatskog naroda. Uoči
Velike Gospe kreću ljudi na hodočašća u Gospina
svetišta. Ljudi izlaze iz svojih kuća i ulaze u Božje
kuće. Na sebe uzimaju odricanje, žeđ, glad i muku
hodanja, neugodnosti noćenja, težinu i napor,
uzimaju na sebe žegu dana kako bi zadobili bogatstvo duha, kako
bi se približili Mariji iz Nazareta, Majci Isusa Krista, kako bi je
slijedili u svetosti i povjerenju Bogu, ali i dobile zdravlje za obitelj,
brak, dijete, ili za nekog bolesnika, ili pak utjehu za svoju ucviljenu
dušu. Na Veliku Gospu bezbrojni ljudski stanovi ostaju prazni, a
Marijini i Božji puni. To je neka vrsta preseljenja iz ljudskog u
božansko, prijelaz našeg hrvatskog naroda, njegovih vjerničkih,
kršćanskih predstavnika iz nemoći ljudskog života u svemoć
Božjega. Osobito mjesto Marija ima u srcu hrvatskoga puka i
vjernika. Naš narod pamti brojne ratne događaje i pobjede baš za
blagdan Velike Gospe. Te su bitke bile dobivene zbog tog blagdana,
ili bolje zbog one čiji je to blagdan. Pamtimo našu neposrednu
hrvatsku prošlost, u kojoj je baš utjecanje toj ženi iz Nazareta
donijelo pobjedu nad premoćnim oružjem naših protivnika.
Krunice o vratu naših branitelja, naše djece, mladih ljudi, te

osobito krunice u rukama i na usnama majki, žena, djece i hodočasnika
nadvladale su užasno oružje agresora. Mariji su se tijekom hrvatske
povijesti podizale crkve i nju se nazivalo početkom boljega svijeta,
vjernom odvjetnicom hrvatskog naroda, ili Kraljicom Hrvata. Znak
Isusova uskrsnuća jest prazan grob u Jeruzalemu. Znak Marijina
uznesenja na nebo je također prazan grob u Efezu. Znamo Ona je već
uskrsnula i nalazi se u svome proslavljenom tijelu kao i Isus, dok svi
drugi vjernici čekaju uskrsnuće tijela. Uz Mariju, skromnu i nepoznatu
ženu iz Nazareta, naš puk, relativno mali narod usred velikih nacija,
spoznaje da se velik i pobjednički ne postaje ljudskom, nego Božjom
snagom. Štujući Mariju doživljavamo kako nam je Bog bliz. Kraj nje,
koja je samo čovjek, ne bojimo se smrti i vjerujemo da nam je domovina
na nebesima. Uz nju smo sigurni da će i svi naši bolesnici, ozdraviti i
doći tamo kamo čeznemo svi stići.

Župne obavijesti:
- Od srca zahvaljujem svećenicima

na predvođenju trodnevnice, osobito
svim župljanima, suradnicima i
ljudima dobre volje na uloženom trudu i naporu oko ovogodišnje
trodnevnice i priprave za svetkovinu Velike Gospe.
- Od srca svima čestitam svetkovinu Velike Gospe, a našoj općini
Suhopolje, gosp. načelniku, njegovim suradnicima i vijećnicima
čestitam Dan općine Suhopolje!
-Dobri Bog neka bude svima na pomoći i uzvrati mu svojim
blagoslovom, a Velika Gospa neka nas štiti i čuva!
- Crkveni tisak: Glasnik SIM, Glas Koncila, Radosna vijest, Zajedništvo,
Vjesnik biskupa Langa

Uređenje i čišćenje župne crkve;
Subota 21. kolovoza : Vukovarska, Ivana Gundulića
Subota 28. kolovoza: Trg sv. Terezije
Izdaje: Župa Sv. Terezije Avilske, Suhopolje. 033/771-274
Župnik 099/6775909

Stepinčeva molitva Gospi za Hrvatsku
Zdravo, presveta Djevice i Majko Božja Marijo,
moćna zaštitnice naše domovine Hrvatske! Premda
nevrijedni da ti služimo, ipak uzdajući se u ljubav i divnu
blagost Tvoju izabiremo Te danas pred cijelim dvorom
nebeskim za Gospodaricu, Odvjetnicu i Majku svoju i cijelog
našeg naroda te čvrsto odlučujemo da ćemo Ti drage volje
i vjerno služiti.
Molimo te usrdno da nam svima uz prijestolje
Božanskoga Sina isprosiš milost i milosrđe, spasenje i
blagoslov, pomoć i zaštitu u svim pogibeljima i nevoljama.
Ti si Kraljica i Majka milosrđa, pomoćnica kršćana i
tješiteljica žalosnih. Zato ti iskazujemo svoje djetinje
pouzdanje kako Ti je naš narod vazda kroz vjekove
iskazivao. Tvojoj majčinskoj zaštiti preporučujemo svoje
duhovne i svjetovne poglavare, cijelu našu Domovinu i cijeli naš narod u
ovim teškim vremenima kušnja. Izmoli nam svima vjernost u katoličkoj
vjeri, da u krilu svete Crkve provodimo dane u miru i bez straha, u
blagostanju i poštenju i tako zavrijedimo doći jednom do vječnog života da
slavimo ondje Trojedinog Boga uvijeke. Amen bl. Alojzije Stepinac
Hodočašće
Dvije djevojke, putujući na hodočašće, razgovaraju:
- Uzela sam si za put dosta robe. Iako smo na putu
samo jedan dan, ipak mislim da trebam biti lijepa i
moderna. Uzela sam si nekoliko majica: plavu, jer je
ta boja bila moderna lani, roza - jer je ta boja
moderna ove godine, a uzela sam i zelenu jer sam čula da će ta boja
biti moderna nagodinu. I još sam uzela svega pomalo… Reci mi što si
ti ponijela na put?
- Ovo što imam na sebi. Kući ću donijeti manje nego što sam ponijela.
Kad dođem k našoj Majci skinut ću crni plašt grijeha koji sigurno
narušava moju ljepotu. Zamolit ću da moja duša i moje srce opet
blistaju čistim, bijelim sjajem. To je najmodernija boja koju želim na
sebi nositi na ovom hodočašću…

