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

Ponedjeljak
24. Siječanj 2022.
Sv. Franjo Saleški, naučitelj
Utorak
25. Siječanj 2022. BLAGDAN

Obraćenje sv. Pavla
Srijeda
26. Siječanj 2022.
Četvrtak
27. Siječanj 2022.
Petak
28. Siječanj 2022.
Sv. Toma Akvinski
Subota
29. Siječanj 2022.

SUHOPOLJE

18:00
SUHOPOLJE

08:00
SUHOPOLJE

+ Terezija i Josip Nuk
+ Ob. Kljajić + Ob. Plavanjac,
Novak i Siniša Novak

+ Srećko Petrović, Ivka i Sofija

18:00
SUHOPOLJE

+ Kata i Pavao Horvat

18:00
SUHOPOLJE

- Na čast Bl. Dj. Marije

08:00
Miroslav Tatić

SUHOPOLJE: 09:30 - Za sve župljane žive i preminule

Ponedjeljak
31. Siječanj 2022.
Sv. Ivan Bosco
Utorak
1. Veljače 2022.
Srijeda SVIJEĆNICA
2. Veljače 2022.BLAGDAN

Prikazanja Gospodinova
Četvrtak
3. Veljače 2022.
Sv. Blaž-Vlaho, bisk. i muč
Petak
4. Veljače 2022.
Subota Sv. Agata, mučenica
5. Veljače 2022.

SUHOPOLJE

18:00
SUHOPOLJE

Milanovac: 11:00

+ Nevenka Pokrajac i ob. Terek
+ Ivan i ob. Grbačić

18:00
09:30 OREŠAC
SUHOPOLJE
18:00
SUHOPOLJE

- Na nakanu + Marija Ingiš
+ Jelena i Stjepan, Ivan i Marija
Keleković, Vinko i Marija Holec
+ Kata Hodak

18:00
SUHOPOLJE

+ Ob. Kljajić

18:00
SUHOPOLJE

God. XXIII Br. 2 - 23. 1. 2022.

Suhopolje

Nedjelja Božje riječi
Mir vama, dragi župljani!

4. NEDJELJA KROZ GODINU 30. SIJEČANJ 2022.
SUHOPOLJE: 08:00 +

Župe sv. Terezije Avilske

+ Dragica Zagorec

18:00
SUHOPOLJE

Glasnik

+ Ob. Fištrović

08:00

5. NEDJELJA KROZ GODINU 6. VELJAČE 2022.
SUHOPOLJE: 08:00 + Stjepan Sabol
SUHOPOLJE: 11:00 - Za sve župljane žive i preminule

OREŠAC: 09:30 +

Treća je nedjelja kroz godinu koju sada već treću
godinu za redom po odredbi pape Franje
obilježavamo kao Nedjelju Božje riječi. Prilika je to da
si osvijestimo potrebu i pronađemo vrijeme za
sabranost i tišinu, čitanje i razmišljanje o Svetom
pismu. Nerijetko se događa da Božju riječ ne čujemo
ili prečujemo jer nam se često čini kako su nam ti
tekstovi već jako dobro poznati pa se vrlo lako izgubimo čitajući ili
slušajući. Ali Božja riječ uvijek nosi nešto novo za trenutnu situaciju u
kojoj se baš tada nalazimo u svome životu. Kako bismo možda temeljitije
i potpunije zaronili u Božju riječ lijepo nam može pomoći molitveno
čitanje Svetoga pisma - Lectio divina ili Božansko čitanje – čitanje koje
prerasta u molitvu i ima za cilj preobraziti naš život. Takva i slična
priprema čitača za nedjeljna slavlja odvija se i u prostorima naše župe
na biblijskim susretima na koja su pozvani i svi ostali koji žele
sudjelovati. Čitačima ide posebna zahvala što se temeljito pripremaju za
službu čitanja tijekom svete mise.
Kao mali doprinos upoznavanju Biblije – knjige Božje riječi, u
nekoliko navrata donosimo biblijski kviz koji nam može biti poticaj za
upoznavanje Biblije.
Čitajući evanđelje današnje nedjelje učimo od Isusa koji je u
Galileji naučavao u sinagogi, zatim u Nazaretu ustane čitati. Sam Isus
čita tekstove staroga zavjeta i poučava ih. Isus nam u konačnici
potvrđuje da je Izaijino proročanstvo ispunjeno u Njemu. „On im
progovori: »Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima.“
Čitajmo kako bi Božja riječ što duže odzvanjala u našim ušima.

Župne obavijesti:
- Na blagdan Svijećnice blagoslov je
svijeća na večernjoj misi u 18:00 sati.

Na spomendan sv. Blaža dijeli se
blagoslov grla, po zagovoru sv. Blaža. Svećenik s dvjema svijećama
pristupi vjerniku i moli: “Po zagovoru sv. Blaža, biskupa i mučenika,
oslobodio te Bog od bolesti grla i od svakoga drugoga zla!”
- U četvrtak u 3. Veljače nakon sv. mise 19:00 sati 1. ovogodišnji
sastanak Pastoralnog i Ekonomskog vijeća naše župe.
- Susret ministranata subotom u 10:00 sati

Raspored župnog vjeronauka
- Prvopričesnici utorkom u 15:00 sati
- Učenici 6. razreda 1. i 3. srijeda u mjesecu u 15:00 sati
- Učenici 7. razreda 2. i 4. srijeda u mjesecu u 15:00 sati
- Učenici 8. razreda svakog petak u 15:00 sati
- Crkveni tisak: Glasnik SIM, Glas Koncila, Radosna vijest, Zajedništvo,

Uređenje i čišćenje župne crkve;
Subota;
Subota;

29. siječanj : Vukovarska i Ivana Gundulića
5. veljača : Trg svete Terezije

Poticaj na čitanje Svetog Pisma

Uistinu, braćo moja, kad nas nutarnji nemir ili
tjeskobe obore, u Svetim Pismima nalazimo
utjehu koja nam je potrebna. »Uistinu, što je nekoć napisano,
nama je za pouku napisano da postojanosti i utjesi Pisama imamo
nadu.« (Rim 15, 4). To vam jamčim: ne može nadoći neka

oprečnost, neka žalost, neka gorčina koja ne bi odmah nestala ili
postala podnošljivom, od trenutka kad se pred nama otvori sveti
tekst. Riječ je o polju kamo Izak u sumrak odlazi meditirati; a
Rebeka, koja je otišla k njemu, svojom ljupkošću ublažava bol koja
ga je pogodila. Isuse, koliko puta dan ide svom kraju i dolazi noć!
Koliko puta sam na sve ogorčen i sve što vidim postaje mi teret!
Kad netko govori, slušam ga s mukom. Srce mi je otvrdnulo kao
kamen. Što činiti u sličnim trenucima? Izlazim van meditirati,
otvaram svetu knjigu, čitam i utiskujem svoje misli u ovaj vosak. I
gle, Rebeka – to jest tvoja milost, Gospodine – odmah dolazi k meni,
svojim svjetlom raspršuje moje tmine, izgoni bol, lomi moju tvrdoću. Kako
treba žaliti one koji, pogođeni žalošću, ne odlaze u to polje u kojem mogu
pronaći radost.

SVETAC TJEDNA: Obraćenje sv. Pavla – 25. siječnja: - Zimi 36/37.
godine kamenovali su sv. Stjepana đakona. Malo poslije toga Savao se obratio
(najzagriženiji protivnik Crkve je iz tabora protivnika stupio među apostole).
Pošao je farizej Savao u Damask hvatati kršćane i privoditi ih u Jeruzalem. Pred
vratima Damaska Pavao je pao s konja, oslijepio od gledanja jakog svjetla i čuo
Isusov upit: “Savle, Savle, zašto me progoniš?”. Isus mu šalje učenika
Ananiju koji s njim razgovara kao prvi predstavnik Crkve, oslobađa ga sljepoće,
krije ga tri dana pred razbješnjelim Židovima koji ga traže, te organizira Pavlov
bijeg preko gradskih zidina. Pavao zatim odlazi u pustinju na tri godine kako bi
se pripravio na apostolat. Crkva je od svog početka slavila ovaj događaj kojim
se dokazuje kako je Bog neposredno vodi i mijenja. Poseban blagdan
spomena na ovaj događaj je ustanovljen 717. g. Istoga dana i Istok i Zapad
slave sv. Ananiju iz Damaska koji je po predaji bio Isusov učenik. Točno mjesec
dana nakon Božića Crkva slavi obraćenje farizeja, progonitelja Savla u apostola
Pavla. Postao je prvo pero, prvo grlo i prvi glas Krista u njegovoj Crkvi, Isusovo
ime pronio je cijelim svijetom i cijeli svijet ispunio Evanđeljem. Mučenički je
podnio smrt 64. godine u Rimu, gdje su mu odrubili glavu. To je vjerojatan
podatak budući da je Pavao za sebe izjavljivao da je rimski građanin, pa je tako
bio i pogubljen na način kako su se pogubljivali punopravni građani Rima (a ne
razapinjanjem). Tijelo mu je počivalo u katakombama, ali je kasnije preneseno
u
velebnu
rimsku
Baziliku
Sveti
Pavao
izvan
Zidina.
Novozavjetni spisi nam prikazuju Pavla pisca i propovjednika. U središtu
poruke propovijedanja Pavla, Kristov je lik iz perspektive onoga što je učinio s
namjerom da dâ spasenje ljudima, a ključ za razumijevanje Pavlove teologije je
pojam obraćenja kao korak od neznanja prema vjeri, od grijeha prema milosti.

10 DRUŠTVENIH ZAPOVIJEDI
1. Poštuj svakog čovjeka jer u njemu živi Krist. Budi osjetljiv na
drugog čovjeka, tvoga brata.
2. Misli dobro o svima – ne misli zlo ni o kome. Pokušaj i u
najlošijem naći barem nešto dobro.
3. O drugima uvijek govori dobro – ne govori loše. Ispravi zlo
koje si drugome nanio riječju. Ne čini razdor među ljudima.
4. Razgovaraj jezikom ljubavi sa svakim. Nikad ne povisuj
glas. Ne psuj. Ne čini zlog drugome. Ne izazivaj suze. Donesi
mir i iskazuj dobrotu.
5. Opraštaj svima sve. Ne nosi zloće u srcu. Uvijek prvi pruži ruku pomirbe.
6. Djeluj uvijek na korist bližnjega. Čini dobro drugomu, kao što želiš da tebi
drugi čini.
Ne misli što je tebi netko dužan, već što si ti dužan drugomu.
7. Suosjećaj s drugima u trpljenju. Nosi utjehu, savjet, pomoć, srce
drugima.
8. Radi pošteno da drugi mogu koristiti tvoj rad, kao što se ti koristiš iz
rada drugih.
9. Uključi se u društvenu pomoć bližnjima. Otvori se potrebama siromašnih
i bolesnih. Dijeli. Nađi oko sebe one koji su u potrebi.
10. Moli za sve i za neprijatelje.
Kard. Stefan Wyszynski
Izdaje; Župa Sv. Terezije Avilske, Suhopolje. 033/771-274
Mob. 099/6775909

