
3. NEDJELJA DOŠAŠĆA 12. PROSINCA  2021. 

SUHOPOLJE : 08:00 +  Jela i Vinko Fištrović            OREŠAC: 09:30                                                                   

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

Ponedjeljak Sv. Lucija muč. 

13. Prosinac 2021.  
Misa zornica 

06:00 
+ Jelena  Vid Martinko i 

Krešimir Hock 

Utorak  Sv. Ivan od Križa 

14. Prosinac 2021.  
Misa zornica 

06:00 
+  Ana i Dragutin Marović 

Srijeda  Bl. Jula Ivanišević 

Drinske mučenice 
15. Prosinca 2021.  

Misa zornica 

06:00 
+ Vladimir Belani 

Četvrtak   

16. Prosinca 2021.  
  Misa zornica 

06:00 
+  Ljubica Barić 

 Petak                

17. Prosinca 2021.  
BOŽIĆNA ISPOVJED u župi 

Misa zornica06:00 

16:00  - sela 
17:00 - župna crkva  

06:00 + Ivan i Rozika Šafarić 

17:00 + Mato, Francika, Joso i Mile 

Katalenić, Klaudija Radenkovič 
Subota   

18. Prosinca 2021.  

Misa zornica 06:00 

M. Trapinska 19:30 
+ Ob. Ištoković i Kožar, Vlatko 

Medvecki, Branka Emgler 

 4. NEDJELJA DOŠAŠĆA 19. PROSINCA 2021. 

SUHOPOLJE:08:00+  Anđa i Ivica Kožul, Anica Kožul   OREŠAC:09:30+                                                           

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

Ponedjeljak   

20. Prosinca 2021.   
Misa zornica 

06:00 
-  Na nakanu  

Utorak  

21. Prosinca 2021.  
Misa zornica 

06:00 
+ Dražen Benčina 

Srijeda   

22. Prosinca 2021.   
Misa zornica 

06:00 
+ Staza i Anto Pejić 

Četvrtak 

23. Prosinca 2021.  
Misa zornica 

06:00 
+ Tomislav i ob. Dumenčić, 

Danijel Hećimović, ob. Rupert 

Petak  BADNJAK Adam i Eva 

24.. Prosinca 2021.  

Misa zornica 06:00 

19:00 Polnoćka 

23:00 Polnoćka  

+ Ivan i ob. Grbačić, ob. Ganić i Pap 

+ Ob. Hanić, Žeravica 

Subota   - BOŽIĆ - 
25. Prosinca 2021. 

ROĐENJE 

GOSPODINOVO  

08:00 Suhopolje 

09:30 Orešac 

11:00 Suhopolje 

+ Ivan Bišćan, Stjepan Kušan, Ivan 

Maras, Željko Kasal 

     BLAGDAN SV. OBITELJI ISUSA, MARIJE I JOSIPA  26. PROSINCA  2021. 

SUHOPOLJE: 08:00 +Mato i ob. Pavičić,  + Stj. Elizabeta Guštek, Stjepan, Dane, Barica i ob Dumenčić                           

BOROVA: 09:30        SUHOPOLJE: 11:00   - Za sve župljane žive i preminule            

                          Glasnik 

                     Župe sv. Terezije Avilske 
                                                        Suhopolje 

 

Treća nedjelja došašća  
 
Treća nedjelja došašća s razlogom se naziva 

Radosna nedjelja. O radosti se u čitanjima ove nedjelje 
više puta govori pa prema tome i naziv „radosna“. 
Točnije, Radosna nedjelja proizlazi iz riječi Pavlove 
Poslanice Filipljanima: „Radujte se u Gospodinu uvijek! 

Ponavljam: radujte se! Gospodin je blizu! Treće nedjelje došašća obilježava se 
i Nedjelja Caritasa kada se na svim župama HBK prikupljaju darovi vjernika – 
novčani ili u naravi – za župni, biskupijski i nacionalni Caritas. Skrbiti za ljude u 
potrebi dio je našeg svakodnevnog poslanja, stoga je svaki naš način 
uključivanja i podupiranja rada Caritasa tijekom cijele godine dobrodošao.  

U današnje evanđelju odjekuje pitanje mnoštva upućeno sv. Ivanu 
Krstitelju kojega pozorno slušaju; Učitelju što nam je činiti?. A on, iskrena 
srca uporno odgovara da nije Krist - Spasitelj, već običan čovjek i samo glas 
koji viče u pustinji: Poravnite put Gospodnji! Taj Ivanov glas u došašću dopire 
do nas i poziva na promjenu, nove odluke te osobito na  pokajanje i ispovijed 
koja se u nađoj župi održava u petak 17. prosinca. Odazovimo se pozivu!? 

Možemo se danas u središtu došašća pitati koliko će od ovoga Božića 
moje srce biti više srce Betlehemskog Djeteta, koliko ću lakše praštati, lakše 
zaboravljati kada me povrijede, koliko ću djetinje iskreno odgovarati kada me 
upitaju, a tek moj pogled, riječi i djela. Koliko će srce moje biti po srcu Njegovom 
- toliko će živjeti Božić u meni, u nama. A moramo priznati da ima nešto u 
dječjem pogledu, osmijehu, iskrenosti, bezazlenosti, stoga krenimo i mi tim 
putem obraćenja i promjene našega srca na bolje.  
U ponedjeljak, 13. prosinca 2021. obilježava se trideseta obljetnica stradanja 
i razaranja Gospina svetišta u Voćinu. Kao što se ove godine prisjećamo i 
obilježili smo 30. obljetnicu pada Vukovara, ne smijemo zaboraviti ni Voćin koji 
se nalazi u našoj neposrednoj blizini. Toga dana uz ostale hodočasnike u Voćin 
će po 13-i put hodočastiti predstavnici hrvatskih branitelja, vojske i policije. 
Program hodočašća uključuje procesiju, spomen imena svih voćinskih žrtava 
te potom svetu misu koju će predvodit naš biskup msgr. Antun Škvorčević. 
Euharistijskom slavlju moguće se pridružiti i putem izravnog prijenosa na 
Hrvatskoj radioteleviziji, HTV4 i Hrvatskom katoličkom radiju od 11,30 sati.  

God. XXII Br.24- 12. 12. 2021. 



Župne obavijesti:    
- Svakog dana u došašću slavimo mise 
zornice u 06; 00 sati. Prije mise prilika je 
za svetu ispovijed i pomirenje s Bogom. 

  - U ovom tjednu imamo redovit župni vjeronauk za prvopričesnike, a učenici 
6,7 i 8 razreda pozivamo da u petak  pristupe Božićnoj ispovijedi. 
  - U došašću upisujemo mise za prvo polugodište 2022. godine. 
-  Subotom u 16: 30 sati u centru Suhopolja blagoslov i paljenje adventske  
svijeće, dođimo! 

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

Uređenje i čišćenje župne crkve; 
Subota;     18. prosinca  : Vladimira Nazora i Eugena Kvaternika 

Četvrtak ; 23. prosinca : svi koji žele pomoći u uređenju crkve za Božić 

BOŽIĆNA ISPOVIJED U NAŠOJ ŽUPI – PETAK 17. PROSINCA 

Ustat ću i poći k svome ocu i reći mu: «Oče, 

sagriješih protiv Neba i pred tobom!» (Lk 15, 18) 

Svaka je ispovijed milosni susret s Bogom dobrote i 
ljubavi. Bog nam po riječima svećenika u ime Crkve uvijek 
nanovo poručuje: «Ne boj se, ti si moj! Tvoje ime sam u 
dlan svoje ruke i u svoje srce zapisao. Nisam te zaboravio 
i neću te nikada zaboraviti. Ja te volim unatoč tvojim 

grijesima i slabosti. Ti meni pripadaš!» 

Raspored sv. ispovijedi u petak 17. 
prosinca 2021. god. 

U selima:  od 16,00 sati u Orešacu, Borovi, Rodinom Potoku, V. Trapinskoj 

i Zvonimirovu 

Župna crkva Suhopolje: od 17,00 sati ispovijed i sv. misa 

 

Iz poruke biskupa Antuna Škvorčevića prigodom Nedjelje Caritasa 
„Nedjelja Caritasa potiče nas da u pripravi za Božić svoju vjerničku 

samilosnu pozornost svratimo na sve one koji su pogođeni zarazom COVID-19, na 
njihove patnje, na one koji su preminuli od navedene bolesti i one koji trpe zbog 
njihovog odlaska s ovoga svijeta, kao i na one koji dan i noć požrtvovno služe 
bolesnicima. Proširimo svoj pogled srca i na brojne siromašne, osamljene, nevoljne 
ljude te se u svim našim župama odazovimo na poziv sv. Majke Terezije iz Kalkute 
da svakoga dana učinimo nešto dobro za Gospodina na taj način da budemo blizu 
onima koji su u potrebi. Istinski Božić je, naime, u tome da prepoznamo lice 
siromašnoga betlehemskog djeteta u našoj najmanjoj braći, jer se on s njima 
poistovjetio te im posvjedočimo svoje toplo srce, suosjećajnu blizinu, pružimo ruku 

ohrabrenja, udijelimo pomoć u oskudici.“ 

Zašto treću nedjelju došašća zovu 

Radosna nedjelja? 
Dobro znamo da se radost ne može kupiti; ne 

može se ni zapovjediti, ali mogu se stvoriti preduvjeti koji 
vode u radost u Gospodinu. Kršćanska radost 
je unutarnja radost: ona je u srcu koje je pohodio 
Gospodin, koje je izliječio Gospodin, u srcu koje je, uz 
Božju pomoću, upoznalo pravi put kojim mu je ići. 

Vrijeme Došašća jest pokorničko, ali i slavljeničko, vrijeme radosti i 
priprema za Božić. S vremenom je Došašće postalo spoj pokorničkih sadržaja 
i vrijeme radosti i iščekivanja. Tako i ova nedjelja navješćuje radost koja je 
pred nama – Bog je pohodio svijet u Isusu Kristu. 

U Bibliji se o radosti govori na više od 300 mjesta. Mnogi vjernici 
podcjenjuju značaj radosti, često ne razumijevajući što ona točno jest. 

Radost ne znači da se uvijek smiješimo i da smo uvijek sretni. Ona ne ovisi 

o okolnostima svakodnevnice i zapravo je najuočljivija kad nam je najteže. 
Za kršćanina radost ima temelj u životu, smrti i uskrsnuću Isusa Krista. U 
Došašću radosno iščekujemo Isusovo rođenje upravo zato što znamo tko je 
to djetešce i što će ono učiniti za nas. To je dijete naše spasenje.  

 

BL. DRINSKE MUČENICE: Za vrijeme rata, 1941., 

u samostanu Marijin dom na Palama živjele su 
poglavarica s. M. Jula Ivanišević (Hrvatica, 48 g.), s. M. 
Berchmana Leidenix (Austrijanka, 76 g.), s. M. Krizina 
Bojanc (Slovenka, 56 g.), s. M. Antonija Fabjan 
(Slovenka, 34 g.) i s. M. Bernadeta Banja (Mađarica iz 
Hrvatske, 29 g.). Iako su svima činile dobro, a ponajviše 
susjedima i mještanima pravoslavcima, predvečer 11. 
prosinca 1941. četnici su opkolili samostan i svih pet 
sestara nasilno odveli u pravcu Goražda. Samostan 
Marijin dom nakon toga opljačkali su i zapalili.
 Sestre su te večeri, zajedno s nekoliko drugih zarobljenika, započele svoj 
četverodnevni križni put po brdima i šumama Romanije, po oštroj hladnoći i dubokom 
snijegu. Uz razna preslušavanja, prijetnje i vrijeđanja, put ih je najprije vodio do Sjetline, 
gdje je 76-godišnja s. M. Berchmana, iznemogla od puta, odvojena od ostalih sestara i 
zadržana. Ostale sestre odvedene su u Goražde i smještene u vojarnu na drugi kat. Iste 
večeri, 15. prosinca 1941., četnici su provalili sestrama u sobu i nasrnuli na njih, tražeći 
od njih da ostave svoj način života. U obrani svoga ljudskog dostojanstva i zavjetovane 
čistoće, sestre su skočile kroz prozor, nakon čega su noževima usmrćene i bačene u 
Drinu. Sestra Berchmana ostala je desetak dana u Sjetlini u zatočeništvu, a zatim je, 
kako joj je rečeno, trebala poći u Goražde k ostalim sestrama koje su već bile ubijene. 
Četnici koji su je odvezli izjavili su po povratku da je sretno stigla svojim sestrama. 
Međutim s. M. Berchmana ubijena je kod pračanskog mosta 23. prosinca 1941. Glas 
o mučeničkoj smrti ovih pet sestara, poznatih u narodu kao Drinske mučenice, brzo se 
širio od samih početaka. Nadbiskupijski postupak za njihovu beatifikaciju otvoren je u 
Sarajevu u prosincu 1999., a nakon njegova završetka postupak je nastavljen na 
Kongregaciji za kauze svetaca u Rimu. Nakon pozitivnog ishoda i zaključka teoloških i 
ostalih stručnjaka, u siječnju 2011. papa Benedikt XVI. odobrio je njihovo proglašenje 
blaženima, a proslava je bila 24. rujna 2011. u Sarajevu. Prisjećamo ih se 15. prosinca 
na dan mučeništva! 

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

Mob. 099/6775909 


