
25. NEDJELJA KROZ GODINU 19. RUJNA  2021. 

SUHOPOLJE : 08:00 + Željko, Marica, Andrija Pemper, Marija i Mate Dumenčić 

    OREŠAC    : 09:30 +  

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

Ponedjeljak        

20. Rujna 2021. 
Suhopolje 

14:30 Sprovod 

 

+ Zdenka Juretić 

Utorak                

21. Rujna 2021. 

 sv. Matej Apostol i Evanđ. 

 

19:00 ž. crkva 

SUHOPOLJE 

 

+ Kristijan Ivić 

Srijeda            

22. Rujna 2021.  
19:00 ž. crkva 

SUHOPOLJE 

+ Vlatko Peršić 

 

Četvrtak             

23. Rujna 2021. 

Sv. Pio iz Pietrelcine,  

 

19:00 ž. crkva 

SUHOPOLJE 

+ Antun Terezija Hokal 

+ Tomislav i ob. Dumenčić, 

Danijel Hećimović, ob Rupert  

 Petak               

24. Rujna 2021. 
19:00 ž. crkva 

SUHOPOLJE 

+ Andrija i Anica Novoselac 
 

 Subota            KVATRE 

25. Rujna 2021. 
07:30 ž. crkva 

 

+ Đuro i ob. Vuzem  
 

26. NEDJELJA KROZ GODINU 26. RUJNA  2021. 

SUHOPOLJE:  08:00     +  Ivan Hodak    OREŠAC  :  09:30  + 

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

Ponedjeljak  Sv. Vinko Paulski   

27. Rujna 2021.  

  

Utorak                

28. Rujna 2021.  
19:00 ž. crkva 

SUHOPOLJE 

+ Mile Sertić i Josip Toth 

Srijeda            

29. Rujna 2021. Sv. Mihael, 

Gabriel i Rafael, arkanđeli 

 

19:00 ž. crkva 

SUHOPOLJE 

- Na nakanu 

 (inicijative 40 dana za život) 
 

Četvrtak             

30. Rujna 2021. 

Sv. Jeronim, crkveni naučitelj 

19:00 ž. crkva 

SUHOPOLJE 
List. pobožnosti 

 + Krešimir Hock 
 

 Petak 1. Listopad 2021.  

Sv. Terezija od djeteta 

Isusa, crkvena naučiteljica          

List. pobožnosti 

18:00 ž. crkva 

SUHOPOLJE 

 +  
 

 Subota    Sv. Anđeli Čuvari       

2. Listopad 2021. 
         Župno hodočašće u Mariju Bistricu 

27. NEDJELJA KROZ GODINU 3. LISTOPAD  2021. 

SUHOPOLJE:  08:00     +  Stevo Janković      OREŠAC  :  09:30  + 

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

                           Glasnik 

                     Župe sv. Terezije Avilske 
                                                        Suhopolje 

 

Tko želi biti prvi neka 

bude posljednji 
 
Mir vama, dragi župljani. Dvadeset i peta je 

nedjelja kroz godinu. Radujemo se jer je u našoj  župi 
danas vlč. Karlo Prpić, svećenik - misionar naše 
biskupije na službi u Kamerunu. Prošle nedjelje u 
župama diljem Biskupije održani su izbori za članove 
Župnog pastoralnog vijeća. Rezultate donosimo u 

današnjem Glasniku. Novoizabrani članovi biti će predstavljeni sljedeće 
nedjelje 26. rujna. Novo izabrani  pastoralni vijećnici naše župe su:  
Marko Bićanić, Milan Bijelić, Mato Ćubelić, Zvonko Bišćan, Zvonko 
Đurinić, Vlasta Kelečić, Vanja Kelečić, Ivanka Marijanović, Zrinka 
Sobol, te po službi vjeroučiteljica Nataša Grgić. 
Neka Bog blagoslovi njihova nastojanja za boljitak naše župe. 
 Evanđelje današnje nedjelje ponovni je Isusov navještaj muke i 
smrti koju ima proći. Učenici to ne razumiju, nego se putem prepiraše 
tko je od njih najveći. Isus ih potom dozove, posjede i reče im: »Ako tko 
želi biti prvi, neka bude od svih posljednji i svima poslužitelj!« I 
uzme dijete, postavi ga posred njih, zagrli ga i reče im: »Tko god 
jedno ovakvo dijete primi u moje ime, mene prima. A tko mene prima, 
ne prima mene, nego onoga koji mene posla.«  Nagon za ‘biti veći' samo 
je konačni izričaj nečijeg kompleksa manje vrijednosti. I u Isusovim 
očima postoje oni koji su ‘gore i dolje', samo s bitnim obratom. Posljednji, 
poslužitelj svih jest u Božjim očima prvi i najvažniji. Nismo li 
svakodnevno svjedoci kako nagon za vlasti i moći ostavlja iza sebe 
samo pustoš, opustošene životne olupine i srca, i u svijetu, a i u 
crkvenim krugovima? Isus danas ruši našu viziju svijeta i veličine i stavlja 
u sredinu služenje, darivanje, umiranje za drugoga. Upravo to je put do 
Uskrsa, do Kraljevstva nebeskog za svakoga od nas.  

God. XXII Br. 18- 19. 9. 2021. 



Župne obavijesti:    
- Upis novi  kandidata za sakrament 

Prve Sv. Pričesti imamo u ovome 

tjednu u utorak  i  srijedu od 15:00 

do 18:30 sati. Molim roditelje  da na upis dođu zajedno i povedu dijete. 

 

- Upis kandidata za sakrament Svete Potvrde biti će u ovome tjednu u 

četvrtak i petak od 15:00 do 18:30 sati. Molim roditelje  da na upis 

dođu zajedno i povedu dijete. 

Roditelji neka na upis donesu ispunjenu i potpisanu Upisnicu! Hvala! 

- Naša župa hodočasti u Mariju Bistricu u subotu 2. listopada ako se 

skupi dovoljan broj zainteresiranih hodočasnika, cijena je  100 kn. 

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

Vjesnik biskupa Langa 

Uređenje i čišćenje župne crkve; 

 
Subota 25. rujna : Đure Basaričeka, Ljudevita Gaja, Andrije Hebranga  

Subota 2. listopada: Kapan, Stjepana Radića, Matije Gupca, V. 

Lisinskog, Ivana Zajca, Osječka 

 

MOLITVA      ZA      OBITELJ 
Bože, od kojega nam dolazi svako očinstvo na nebu 
i na zemlji, Oče, koji si ljubav i život, učini da svaka 
ljudska obitelj na zemlji, po tvome Sinu rođenom od 
žene i po Duhu Svetom, postane izvorom božanske 
ljubavi za uvijek nove naraštaje. 

Učini da tvoja milost vodi misli i djela 
roditelja, za dobro njihove obitelji i svih obitelji na 

svijetu. Neka mladi naraštaji u obitelji nađu snažnu potporu za čovječnost 
i rast u istini i ljubavi! Neka ljubav osnažena milošću sakramenta ženidbe, 
bude jača od svake nemoći i beznađa, koje zahvaćaju naše obitelji. Na kraju 
Te molimo za zagovor svete nazaretske obitelji, da Crkva u svim narodima 
na zemlji, može plodonosno ispuniti svoje poslanje u obitelji i po obitelji, po 
Kristu našem Gospodinu, koji je put, istina i život, u vijeke vjekova. Amen. 
                                                                                  Sv. Ivan Pavao II. 

             DUHOVNA PRIČA: KAKAV JE BOG? 

Nedostajalo je 5 minuta do 16 sati. Dvadesetak djece, 
svi iz 3a, tog popodneva su bili jako uzbuđeni, nemirni, bučni. 
Točno u 16 u učionicu je ušla vjeroučiteljica kako bi započeo 
najavljeni pisani test iz vjeronauka. Oni koji ga prođu bit će 
pripuštenu na Prvu sv. pričest. Isti tren je nastupila opća tišina 
i sva djeca u s nestrpljenjem iščekivala pitanja.1. pitanje: “Tko 
je Bog?” počela je diktirati učiteljica. 2. pitanje: “Kako znate 
da Bog postoji ako ga nitko nikada nije vidio?” Nakon 
dvadesetak minuta sva djeca su učiteljici predala odgovore. Ona ih pročita 
jednog po jednog. Prvih 19 bili su manje-više ponavljanje onoga što ih je 
vjeroučiteljica poučavala na satovima vjeronauka: “Bog je naš Otac, stvorio 
je nebo i zemlju, more i sve što postoji.” Svi odgovori su bili vrlo slični i svi 
su zaslužili da budu pripušteni na Prvu pričest.Potom učiteljica prozove 
Luku, sitnog, vrlo živahnog plavog dječaka. Zamolila ga je da dođe do 
njenog stola i predala mu je njegov test te ga zamolila da, glasno, pred 
svima, pročita svoje odgovore. Luka, u strahu da će se osramotiti pred 
cijelim razredom, te da neće ići na Prvu pričest, brizne u plač. No, učiteljica 
ga ohrabri te on, ipak, jecajući počne čitati: “Bog je poput šećera kojega 
mi mama svako jutro otopi u mlijeku za doručak. Ja ne vidim šećer u 
šalici ali, ako ga mama slučajno zaboravi staviti, odmah osjetim 
njegov nedostatak. Eto, tako i Bog iako ga ne vidimo. Ako ga nema, 
naš život je gorak, bez ukusa.” Veliki pljesak je odjeknuo učionicom, a 
učiteljica je zahvalila Luki na originalnom, jednostavnom i tako istinitom 
odgovoru. Potom je dodala: “Vidite djeco, ono što nas čini mudrima nije da 
znamo puno stvari, nego da smo uvjereni da je Bog dio našega života.” 
“Nemojmo zaboraviti dodavati ovaj ŠEĆER u naše živote!” 

Mudre izreke o djeci i obitelji 
- Svi znaju kako odgajati djecu, osim ljudi koji ih imaju.   
                                                                                        P. J. O ’Rourke 

 - Pametni roditelji dopuštaju svojoj djeci da poneki put i pogriješe.   

                                                                                               M. Gandhi 
- Želite li vidjeti što sve dijete može na praviti, prestanite mu 
poklanjati stvari.                                                          Norman Douglas                                       
                                    
- Ne brini ako te djeca ne slušaju; brini se zato što te uvijek  
gledaju.                                                                         Robert Fulghum 
- Djeca trebaju ljubav, osobito kad ju ne zaslužuju. 

                                                                             Harold Hulbert 

- Prije nego sam se oženio imao sam šest teorija o odgoju 

djece. Sad imam šestero djece i ni jednu teoriju.   John Wilmot 
    

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

Broj mob. 099/6775909 


