BLAGDAN KRŠTANJA GOSPODINOVA 9. SIJEČANJ 2022.
SUHOPOLJE: 08:00

+ Željko, Marica, Andrija Pemper, Marija i Mate Dumenčić

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

Ponedjeljak
10. Siječanj 2022.

SUHOPOLJE

Utorak
11. Siječanj 2022.
Srijeda
12. Siječanj 2022.
Četvrtak
13. Siječanj 2022.
Petak
14. Siječanj 2022.
Subota
15. Siječanj 2022.

SUHOPOLJE

07:30

+ Ob. Pinter, Kiš, Marković i
Čorko
+ Ob. Kljajić

18:00
SUHOPOLJE

+ Dubravka Lipovac

18:00
SUHOPOLJE

+ Ob. Špoljar i Budiša

18:00
SUHOPOLJE

18:00
SUHOPOLJE

08:00
17:00 M. Trapinska

+ Franjo i Margareta Horvat,
Ana i Dragutim Marović
- Na nakanu
+

2. NEDJELJA KROZ GODINU 16. SIJEČANJ 2022.
SUHOPOLJE: 08:00 + Ana i Damir Merki
OREŠAC: 09:30 +
SUHOPOLJE: 11:00 - Za sve župljane žive i preminule

Ponedjeljak
17. Siječanj 2022.
Sv. Antun Pustinjak, opat
Utorak
18. Siječanj 2022.
Srijeda
19. Siječanj 2022.
Četvrtak
20. Siječanj 2022.
Sv. Fabijan i Sebastijan, muč

Petak
21. Siječanj 2022.
Sv. Agneza, muč
Subota
22. Siječanj 2022.
Sv. Vinko, đakon i mučenik

SUHOPOLJE

18:00
SUHOPOLJE

18:00
SUHOPOLJE

+ Niko i Jozefina Marijanović
+ Helena i ob. Lokinger, Pihtać
i Puškić
- Na nakanu

18:00
SUHOPOLJE

+ Ivan i Marija Viza

18:00
SUHOPOLJE

+ Sumbuljka Jajalo

18:00
SUHOPOLJE

+ Anđa Samardžija

08:00

3. NEDJELJA KROZ GODINU (Ned. Božje Riječi) 23. SIJEČANJ 2022.
SUHOPOLJE: 08:00

+ Ob. Marijanović i Marošević

OREŠAC: 09:30 +

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

Glasnik

Župe sv. Terezije Avilske

God. XXIII Br.1 - 9. 1. 2022.

Suhopolje

Krštenje Gospodinovo
Mir vama, dragi župljani!
Na kraju smo božićnog vremena koji obilježava
blagdan krštenja Gospodinova. Kada govorimo o
krštenju, najbolja riječ za izraziti bit krštenja jest
„ucijepiti se“. Krštenjem smo ucijepljeni u Krista.
Kroz njega smo postali sve ono što je on bio i
primili sve što nam je pripravio i što ćemo uživati u
raju. Evanđelist Luka nam ove nedjelje donosi
tekst upravo o Isusovom krštenju koji nije učinio
iznimku s obzirom na ostale koje je Ivan krstio toga dana. Iako
samom Isusu krštenje nije nužno bilo potrebno, on pristupa ovom
sakramentu kako bi nam primjerom pokazao što nam je činiti, kako
bi potvrdio potpunu solidarnost s nama grješnicima. Prilikom krštenja
na Jordanu, Ivan ističe kako on krsti vodom, ali dolazi Isus koji će
krstiti Duhom Svetim i ognjem čime ističe svoju poniznost, a Isusovu
veličinu. Papa Franjo jednom je prilikom prigodom blagdana Krštenja
Gospodinova potaknuo okupljene vjernike na Trgu sv. Petra da
svatko sazna svoj datum krštenja. Iz njegovog govora ističem:
„sigurno znamo kada slavimo rođendan, znamo datum svog rođenja;
ali koliki od vas znaju datum krštenja? Malobrojni… kako se ne slavi,
zaboravi se. Dajem vam domaću zadaću: pitajte roditelje, bake i
djedove, ujake i stričeve, ujne i strine, prijatelje: „Kada sam kršten?
Kada sam krštena?“ I nosite uvijek taj datum krštenja u svom srcu da
zahvalite Gospodinu na milosti krštenja. Otkrijte milost koja dolazi iz
toga sakramenta i znajte je pretočiti u djelo u svojim svakodnevnim
poslovima.“ Krštenjem dobivamo milost posvetnu, dar vjere, nade i
ljubavi, postajemo djecom Božjom. Krštenje je potrebno za spasenje.
Bez krštenja nema ni spasenja i to je razlog zbog kojega je bitno
zahvaljivati za tu milost.

Župne obavijesti:
-Bogu hvala da smo i ove godine

posjetili i blagoslovili obitelji,
kuće, stanove i životne prostore
naših župljana. Svim župljanima i
dobrim ljudima drugih vjeroispovijesti koji su nas rado i s poštovanjem
primali u svoje domove prigodom posjeta i blagoslova obitelji iskreno
zahvaljujemo na dobroti i gostoljubivosti.
Posebno hvala vama koji ste se odricali i žrtvovali te nas
pogostili objedom ili kakvom drugom okrjepom. Hvala vam na
vašem daru za našu župu i za naše ministrante u kojemu ste pokazali
veličinu svoje duše i suosjećanje sa potrebama župe.
Posebno zahvaljujem našim pratiteljima i ministrantima koji su nas
pratili na našim pohodima. Sve vas
neka Bog prati svojim blagoslovom
u svim životnim događanjima i u
ovoj godini..
Vaš župnik

Papa Franjo o krštenju
«Naša se vjera temelji na sakramentu krštenja, po njemu se kao
živi članovi ucjepljujemo u Krista i u njegovu Crkvu. Zajedno s
Euharistijom i Potvrdom, Krštenje čini „kršćansku inicijaciju“, po kojoj se
suobličujemo s Gospodinom i bivamo živim znakom njegove prisutnosti i
ljubavi. Možemo se pitati je li krštenje doista potrebno da kao kršćani
možemo živjeti i slijediti Isusa? Nije li to u konačnici formalni čin Crkve da se
djetetu nadjene ime. To nam osvjetljuje Sveti Pavao: „Zar ne znate da svi
koji smo kršteni u Kristu Isusu, u smrt smo njegovu kršteni? Dakle, s
Njime smo po krštenju, zajedno ukopani u smrt da bismo, kao što je Krist
uskrsnuo od mrtvih Očevom slavom, i mi živjeli u novosti života“ (Rim 6,3-4).
Nije dakle formalnost“. Taj čin zadire u dubinu našega postojanja. Kršteno i
nekršteno dijete nije isto. Po krštenju uranjamo u neiscrpni izvor života, što
je Isusova smrt, najveći čin ljubavi u cijeloj povijesti; zahvaljujući toj ljubavi
možemo živjeti novim životom, ali ne u vlasti zla, grijeha i smrti, nego u
zajedništvu s Bogom i s braćom – objasnio je Papa te nastavio: Mnogi se od
nas ne sjećaju datuma svojega krštenja, jer smo kršteni odmah nakon
rođenja. Jednom sam ovdje na Trgu pitao: tko se od vas sjeća datuma
svojega krštenja? Neka digne ruku. Tko zna? Malo ih je. Ali važno je znati
kada sam uronjen u tijek Isusova spasenja. Stoga vam savjetujem, odnosno
dajem domaću zadaću: kad dođete kući, pitajte kada ste kršteni i tako ćete
saznati datum krštenja. Hoćete li učiniti to?»
Kutak za šalu Došao je i petak, i Štef sav sretan zbog dobre ideje kaže Bari: 'Baro, hajde da
si priuštimo jedan lijep vikend.' Bara ga veselo pogleda i odgovori: 'Može, Štef! To ti je odlična
ideja!' Štef se nasmije i veselo reče: 'Dobro, onda se vidimo u ponedjeljak!'

LJUBITI SVIJET I LJUDE
Svi koji su kršteni u Isusu Kristu pozvani
su na svetost, tj. obratiti se, promijeniti i
posvetiti. Biti kršten znači biti pozvan na novi
život, život novog čovjeka koji je potpuno
opredijeljen i usmjeren na Krista. Trebalo bi
poput Krista ljubiti svijet i ljude, biti trajni
svjedok Božje prisutnosti u ovom nevjernom
svijetu. Po svetom krštenju smo postali djeca
Božja i time dionici ljubavi nebeskog Oca. On
nas sigurno ljubi mnogo više nego zemaljski
otac. Mi smo po krštenju postali djeca Božja,
a ako smo djeca, onda smo i baštinici. A ta baština na koju imamo pravo
po Božjem posinovljenju jest nebesko kraljevstvo. Krštenje je dakle čin
po kojem se postaje član svete Crkve i kojim se briše istočni grijeh i svaki
drugi grijeh. To je sakrament i početak milosnoga Božjeg djelovanja,
početak koji treba razvijati tijekom cijelog života. Svaki pravi kršćanin je
dva puta rođen i dvostrukog je roda, dijete ljudi i dijete Božje. Morali
bismo svaki dan biti sve bolji, savršeniji i savjesniji kršćani. Svoje
kršćanstvo u Bogu primljeno na dan krštenja ne smijemo nikada i nigdje
sakrivati. Svijetom moramo pronositi Isusa Krista, jer nas na to potiče
naše krštenje. Sam Isus je rekao: „Tko uzvjeruje i krsti se, spasit će
se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se” (Mk 16,16). Ozbiljne su ove riječi.
Nije se s njima šaliti… Bit krštenja najbolje se izražava izrazom
„ucijepiti”. Ucijepljeni smo u Krista. Kroz njega smo postali sve ono što
je on bio i primili sve što nam je pripravio i što ćemo uživati u raju.
Još jednom ponovimo: Kratko i jezgrovito rečeno na krštenju smo:
- postali djeca Božja, prava djeca Božja te Božji život struji u nama
- oslobođeni smo tužne baštine istočnoga grijeha
- postali smo udovi Kristova mističnoga tijela, sakramenta
spasenja – Crkve
- primili smo krsnu milost, po kojoj se u nama nastanilo Presveto
Trojstvo
- dobili smo nezasluženi nadnaravni dar vjere, nade i ljubavi te
djelujuću milost da možemo sve ovo cijeniti i živjeti.
Isus je ustanovio krštenje kao kupelj u kojoj se peremo od grijeha i kao izvor
vječnoga života. Iako smo po naravi grješni ljudi, krštenjem smo rođeni iz
vode i Duha Svetoga za Božji život

STATISTIKA ŽUPE ZA 2021. GODINU
Krštenih
- 41
Prvopričesnika - 26
Preminulih - 77
Krizmanika
- 51
Vjenčanih - 10 parova
Izdaje; Župa Sv. Terezije Avilske, Suhopolje. 033/771-274
Mob. 099/6775909

