22. NEDJELJA KROZ GODINU 29. KOLOVOZA 2021.

SUHOPOLJE : 08:00
SUHOPOLJE : 11:00
Ponedjeljak
30. Kolovoza 2021.
Utorak Gospa od Suza
31. Kolovoza 2021.
Srijeda
1. Rujna 2021.
Četvrtak
2. Rujna 2021.
Petak Sv. Grgur Veliki, papa
3. Rujna 2021.
Subota
4. Rujna 2021.

+ Igor Petrović
- Za sve župljane žive i preminule
18:00 OREŠAC
19:00SUHOPOLJE

19:00 ž. crkva
SUHOPOLJE
19:00 ž. crkva
SUHOPOLJE
19:00 ž. crkva
SUHOPOLJE
18:00 RODIN POTOK

19:00SUHOPOLJE

07:30 ž. crkva
SUHOPOLJE

+ Franjo Mesi - sprovodna
+ Barbara i Dane Dumenčić
+ Jovanka Šarić
+ Mile Ganić
+ Ob. Sertić
+ Stjepan Šuper
- Na nakanu (ob. Dan)
+ Milan Šćurec

23. NEDJELJA KROZ GODINU 5. RUJNA 2021.

SUHOPOLJE : 08:00 + Stjepan, Željko Andrović
OREŠAC : 09:30 +
SUHOPOLJE : 11:00 - Za sve župljane žive i preminule
Ponedjeljak
19:00 ž. crkva
+ Ob. Horvat, Brošanac,
6. Rujna 2021.
SUHOPOLJE
Brdar i Turčić
Utorak
7. Rujna 2021.
Srijeda
08:00
+ Branko, Klara, Mato Majić,
8. Rujna 2021.
SUHOPOLJE
Ivan i Mara Livaja
Rođenje Blažene Djevice
09:00
Marije
- za pokojne iz Zvonimirova
ZVONIMIROVO
MALA GOSPA
Četvrtak
19:00 ž. crkva
+ Ružica Vračarić, Branko i
9. Rujna 2021.
SUHOPOLJE
Maja Majić
Petak
19:00 ž. crkva
+ Ante, Nikola, Bidizena
10. Rujna 2021.
SUHOPOLJE
Štefanac, Maja Kožić
Subota
11. Rujna 2021.

17:00 Vjenčanje
18:00 Vjenčanje

+ ob. Duvnjak i Ibriks
I. Lincmajer i Manuela Gotal
Z. Živić i Martina Nagy

24. NEDJELJA KROZ GODINU 12. RUJNA 2021.

SUHOPOLJE: 08:00
+ Terezija i Rihard Emlinger
BOROVA – IME MARIJINO 09:30 – Za sve žive i preminule iz Borove
SUHOPOLJE: 11:00 - Za sve župljane žive i preminule

Glasnik

Župe sv. Terezije Avilske

God. XXII Br. 17 - 29. 8. 2021.

Suhopolje

Čisto srce i novi početak
Mir vama dragi župljani. Na samom smo
kraju kolovoza. Dani su već kraći, večeri hladnije,
može se lakše spavati. Vrijeme je za novi
početak. Za vjernika to znači zaviriti u svoje srce,
pronaći sve ono što nas u njemu dijeli od Boga,
predati svoje rane, slabosti i grijehe Njegovoj
milosti i obnovljen koračati životom. Bog gleda
na čisto srce. Ipak, poneku nesanicu nam
izazivaju brige zbog početka nove školske i
pastoralne godine. Knjige, torbe, pernice,
bilježnice... dobivaju prvenstvo u našim rasporedima i novčanicima.
Navedene brige proći će kroz nekoliko rata na kartici, no trajna briga
oko odgoja i obrazovanja naše djece ostaje. Iz godine u godinu kao
da je sve teže odgojiti generacije uspješnih, sposobnih i nadasve
poštenih mladih ljudi. Stoga nam ne preostaje ništa drugo nego sa
još više ljubavi, truda i zajedništva pristupiti obvezama koje nam
donose školska i pastoralna godina.
Evanđelje današnje nedjelje prispodoba je u kojoj farizeji
prigovaraju Isusu i učenicima što blaguju kruh neopranih ruku.
Daleko od toga da higijena ruku nije važna, a osobito je bila u ono
vrijeme, no i sami smo pogotovo kao djeca pojeli desetke voćaka s
poda ili s grane i preživjeli. I danas, baš kao i onda daleko je veća
opasnost od onoga što izlazi iz čovjeka. Zato nas Isus danas uči:
“Ništa što izvana ulazi u čovjeka ne može ga onečistiti, nego što
iz čovjeka izlazi – to ga onečišćuje. Ta iznutra, iz srca čovječjega,
izlaze zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva, preljubi, lakomstva,
opakosti, prijevara, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost,
bezumlje. Sva ta zla iznutra izlaze i onečišćuju čovjeka.“

Župne obavijesti:
- Na blagdan Male Gospe
hodočastimo u Voćinsko svetište, svi
koji žele poći autobusom neka se
prijave u ovome tjednu (cijena 30 kn). Svi koji toga dana žele
hodočastiti pješačeći iz Suhopolja u Voćin polazak je ispred župne
crkve u 9:00 sati. Mise na blagdan Male Gospe u Voćinu slave se u
7:30., 11:00 i središnje slavlje u 18:30 sati.
- Na blagdan Male Gospe slavimo proštenje u Zvonimirovu, sveta
misa u 9:00 sati.
- U nedjelju 12. rujna održavaju se izbori za članove župnih
pastoralnih vijeća u našoj Požeškoj biskupiji.
- U nedjelju 12. rujna slavimo proštenje Imena Marijina u Borovi u
9:30 sati.
- Našu župnu zajednicu u nedjelju 19. rujna posjetiti će vlč. Karlo
Prpić, misionar koji trideset godina djeluje Kamerunu, a rodom je iz
naše biskupije iz župe Nova Kapela, posvjedočiti će nam o svome
misionarskom poslanju i životu u Africi.
- Crkveni tisak: Glasnik SIM, Glas Koncila, Radosna vijest, Zajedništvo,
Vjesnik biskupa Langa

Uređenje i čišćenje župne crkve;
Subota 4. rujna : Kralja Tomislava (parna )
Subota 11. rujna : Kralja Tomislava (neparna)
MOLITVA ZA POČETAK ŠKOLSKE I VJERONAUČNE GODINE
Opet smo zajedno. Lijepo je što možemo biti jedni
pored drugih. Zato Isuse, na početku školske i
vjeronaučne godine želimo ti zahvaliti za ljetne praznike,
za ljepotu mora, gora i livada, za ljepotu obiteljskog
doma, za sve radosne trenutke. Budi s nama kroz dane
ove nove školske i vjeronaučne godine i pomozi nam da
novo gradivo što bolje razumijemo i naučimo.
Gospodine, daj nam svjetlo svoje dobrote da te slavimo svojim djelima. Pomozi
nam da i mi kroz svoje susrete s drugima naviještamo snagu Tvojih
susreta. Nadahni nas svojim Duhom da širimo ljubav prema Tebi i jedni
prema drugima. Sveti Oče, hvala ti što toliko toga možemo. Pomozi nam da se
svojim sposobnostima služimo dobro i tako obradujemo Isusa, koji s tobom živi
i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.

Za darove Duha Svetoga
O Duše mudrosti, daj mi svjetla da u radosti izabirem putove Gospodnje.
O Duše razuma, učini me sposobnim da na putovima života vršim volju
Božju.O Duše savjeta, vodi me u poučljivosti za moga zemaljskog
putovanja.O Duše jakosti, podaj mi hrabrosti da vjeru svjedočim u svakoj
prilici života.O Duše znanja, pokaži mi put što ga je Bog odabrao za mene.
O Duše pobožnosti, daj da vazda rastem u prijateljstvu i zajedništvu s
Bogom.O Duše svetoga straha Božjega, otvori mi srce vjernosti i štovanju
Boga.

PRVA PROPOVIJED
U crkvu je na misno slavlje, među ostalim vjernicima, došla i mlada
obitelj s troje malene, predškolske djece. Dvoje, tek nešto starije djece bilo je
mirno, dok je treće, najmlađe, već od početka mise neprestano - čas glasnije,
čas tiše - tražilo nešto od svojih roditelja. I činilo se da uvijek traži nešto drugo,
a ne ono što su mu se oni toga časa dosjetili pružiti. Selilo se s očevih na
majčine ruke, pa opet na očeve, i tako naizmjence. Vjernici koji su se nalazili u
njihovoj neposrednoj blizini, ispočetka su se zadovoljili time da im svako malo
upućuju prijekorne poglede pune negodovanja. Nakon nekog vremena shvatili
su da to neće biti dovoljno, te su između sebe, ispod glasa, počeli izmjenjivati
razne primjedbe i prigovore, tim mladim roditeljima sasvim dovoljno čujne.

Kad su mladi roditelji zaključili da trenutno nemaju dovoljno
mogućnosti ni snage za neravnopravnu borbu sa svojim najmanjim
djetetom i namrgođenim vjernicima, mladi je otac, preuzevši dijete od
majke, baš za čitanja iz evanđelja, izišao s njime u predvorje, od
crkvenog prostora odijeljeno staklenom pregradom. I odavde će, mislio
je, barem donekle moći sudjelovati u misi, a njegovo dijete neće
remetiti mir ostalim vjernicima. No kad je svećenik dočitao evanđeosko
čitanje i podigao pogled, primijetio je da je iz nevelike crkve izišao
mladi otac s djetetom. Odmah potom uočio je da su oni samo izišli u
crkveno predvorje.- Prije nego što započnem s propovijedi - rekao je zamolio bih oca s djetetom da se vrati u crkvu. K svojima. Među nas. Dio se
vjernika s nelagodom međusobno pogledao. Mladome ocu, pak, iako je

putem razglasa jasno čuo svećenikove riječi, nije dopiralo do svijesti
da se te riječi odnose na njega. No, svećenik je bio uporan. - Molim
vas, gospodine - nastavio je, - vratite se u crkvu. Ovdje je vaše
mjesto. Mi smo svi jedna obitelj. A u obitelji ima mjesta za
svakoga: i za mlade i za stare, i za mirnije i za nemirnije. Moramo
naučiti živjeti zajedno, jer bez toga nećemo razumjeti Evanđelje.
Bez toga ne možemo razumjeti što je Crkva. Mladi se čovjek, zbunjeno
se osmjehujući, vrati k svojima u crkvu.- Sada možemo nastaviti zadovoljnim glasom započe svećenik svoju propovijed. Svoju drugu
propovijed, jer je prva, silno dojmljiva, premda posve kratka, ostala
zauvijek upisana u duše svih prisutnih.
Kutak za šalu Sine, sad je zvala učiteljica. Dobio si jedinicu iz pismene zadaće iz hrvatskog
jezika. Koja je bila tema? Kako sam se proveo za ljeto? I što si ti napisao? Dobro, hvala
na pitanju.

