1. KORIZMENA NEDJELJA 6. OŽUJKA 2022.
SUHOPOLJE: 08:00 – Za sve žive i + svećenike naše župe OREŠAC: 09:30+
SUHOPOLJE: 11:00 - Za sve župljane žive i preminule

Ponedjeljak
7. Ožujka 2022.
Utorak Sv. Ivan od Boga
8. Ožujka 2022.

SUHOPOLJE

18:00

Srijeda Sv. Franciska Rimska
9. Ožujka 2022.
Četvrtak
10. Ožujka 2022.
Petak
11. Ožujka 2022.
Subota
12. Ožujka 2022.

SUHOPOLJE

+ Ivan, Dragan Kožul, Ivan
Aleksić
+ Marica i ob. Validžić

18:00
SUHOPOLJE

+ Nedjeljka Vučković, Frano i

18:00

Pera Maras
+ Jero i Neda Gaćina, Radojka
Miodrag
+ Antun Marošević, Ivan, Ivica,
Vida Obradović

SUHOPOLJE

18:00
SUHOPOLJE

08:00
17:00 BOROVA

+

2. KORIZMENA NEDJELJA 13. OŽUJKA 2022.
SUHOPOLJE:

08:00 +

Mihovil i Josip Hodak

OREŠAC:09:30 +

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

Ponedjeljak
14. Ožujka 2022.
Utorak
15. Ožujka 2022.
Srijeda
16. Ožujak 2022.
Četvrtak Sv. Patrik, biskup
17. Ožujak 2022.
Petak Sv. Ćiril Jeruzalemski
18. Ožujak 2022.
Subota
19. Ožujak 2022. Svetkovina
Sv. Josip, zaručnik BDM

SUHOPOLJE

18:00
SUHOPOLJE
18:00
SUHOPOLJE

18:00
SUHOPOLJE
18:00
SUHOPOLJE

09:00

+ Mato, Klara, Branko Majić,
Ivo i Mara Livaja
+ Antun, Ana i Željko Pintač

+ Ruža, Andre i Manda
Orešković

+ Ob. Škorjanec
+ Tomislav Horvat + Danijel
Hećimović i Tomislav Dumenčić
+ Josip Vrbanić, + ob. Škvorc

3. KORIZMENA NEDJELJA 20. OŽUJKA 2022.

SUHOPOLJE: 08:00 + Ana, Josip Fuks, Dragutin Ibriks, + Ivan, Marija i
Ante Maloča

OREŠAC: 09:30+

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

Glasnik

Župe sv. Terezije Avilske

God. XXIII Br. 5 - 6. 3. 2022.

Suhopolje

Prva korizmena nedjelja
Mir vama, dragi župljani!
Prva je korizmena nedjelja koja se ujedno
naziva i čista. Prethodila joj je Čista srijeda pa
odatle i ovaj naziv za prvu korizmenu nedjelju.
Na Čistu srijedu započeli smo svoj korizmeni
hod, put obraćenja, molitve, posta i dobrih
djela. Liturgijska čitanja nam prve korizmene
nedjelje donose izvještaj o Isusovim
kušnjama u pustinji gdje je 40 dana postio.
Ondje ga Đavao tri puta kuša, no Isus svaki
put ima jasan stav i odgovor na kušnju koji
svoj temelj imaju u Bogu. Kao da nam Isus
daje pouku i ohrabrenje kako postupiti kada se nađemo u sličnim
trenutcima kušnje. Korizma je nerijetko vrijeme kada se odričemo
nekih svojih užitaka, navika, poroka, zadovoljstava u svrhu veće
pokore i vježbanja vlastitog duha i volje. Valjda upravo zato često
nastupaju i veće kušnje i prigode da se odustane od vlastite odluke
ili da se makar trenutno poklekne. Baš tada je važno pobijediti
sebe i svoje želje, oduprijeti se napasti i ustrajati do kraja baš kao
što je i Isus ustrajao kada je bio kušan.
Mnoštvo je načina na koje možemo započeti iznova u ovom
milosnom vremenu. Možemo se ispovijediti na početku korizme,
pojačati molitvu, osobito molitvu križnoga puta, ustrajati u postu
osobito petkom, djela milosrđa i dobra djela koja su znana samo
nama i Bogu. Bili nam svima blagoslovljeni ovi milosni dani
korizme kako bismo korak po korak došli otajstvu Uskrsa,
mog, tvog i Njegovog.

Župne obavijesti:
- U korizmenom vremenu svakog
utorka i petka molimo pobožnost
Križnog puta prije svete mise u 18:00
- Svakog utorka u 17:00 sati u Orešcu molimo pobožnost Križnog puta.
- Slavlje sakramenta svete Potvrde u našoj župi biti će 30. svibnja u 11:00
sati, a krizmu će podijeliti naš biskup msgr. Antun Škvorčević
- Slavlje sakramenta Prve svete Pričesti biti će 19. lipnja 2022. u 11:00 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

Uređenje i čišćenje župne crkve;
Subota; 12.ožujak : Kapan, S. Radića, M. Gupca, V. Lisinskog, I. Zajca i Osječka
Petak; 18. ožujak : Vladimira Nazora, Eugena Kvaternika

ZNAČENJE KORIZMENIH NEDJELJA
Korizma započinje Pepelnicom tek od 6. stoljeća, a u rimskoj liturgiji postoji od 4. stoljeća.
Vrijeme obilježeno pokorom i odricanjem vodi nas prema Vazmenoj noći kroz 40 dana i 6
nedjelja koje u tradiciji hrvatskog naroda imaju svoja imena.
Na Pepelnicu započinjemo korizmeni hod. Pozvani na obraćenje, glave posute pepelom,
krećemo u proces unutarnjeg čišćenja s naglaskom na odricanje, umjerenost, molitvu, post i
dobra djela.
Četrdesetnicu obilježava i šest nedjelja koje u tradiciji hrvatskog naroda imaju sljedeća imena:

1. Čista nedjelja dolazi nakon Čiste srijede. Imena katekumena koji će u vazmenoj
noći pristupiti slavlju sakramenata kršćanske inicijacije, zapisuju se u obredu izbora
na ovu nedjelju.
2. Pačista nedjelja je još čišća od prve nedjelje. Na Pačistu nedjelju pozvani smo
osvrnuti se na protekli dio korizme.
3. Bezimena nedjelja ime nije dobila iz poštovanja prema muci Kristovoj. Katekumeni
koji se pripremaju za slavlje sakramenata u vazmenoj noći na ovu nedjelju imaju svoju
prvu provjeru ili “scrutinium”.
4. Sredoposna nedjelja svoje je ime dobila zbog četvrtka koji joj prethodi i označava
polovicu korizmenog hoda. Katekumeni se nalaze na pola puta “čišćenja i
prosvjetljenja”.
5. Gluha nedjelja obilježena je pjevanjem bez pratnje orgulja te pokrivanjem slika i
križeva ljubičastim platnom. Križ ostaje zastrt do obreda otkrivanja u bogoslužju Muke
Gospodnje na Veliki petak, a slike do uoči Vazmenog bdjenja. Križeve vjernici mogu
zastrijeti i u svojem domu kako bi se na Veliki petak upriličilo obiteljsko ljubljenje križa.
Gluha nedjelja ukazuje nam na veličinu dana muke, smrti i uskrsnuća Gospodina .

6. Cvjetnica ili Nedjelja Muke Gospodnje. Cvjetnicom počinje Veliki tjedan uz klicanje,
blagoslov i procesiju s palminim i maslinovim grančicama. U Hrvatskoj je poznat običaj
umivanja u cvijeću i kićenja bunara u jutro Cvjetne nedjelje.
Dodajmo da ako planirate slavlje rođendana, obljetnica i nekih drugih spomendana,
činite to u nedjelju najbližu datumu spomena jer je svaka nedjelja, pa tako i korizmena,
izuzeta od pokorničkog tona korizme.

Čisto srce stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni!
Ako postoji vrijeme za koje možemo reći da je posvećeno
promjeni i nadi onda je to Korizma. Imati postojan duh to jest
osnažiti se! To nam je potrebno za ovaj duhovni put. U korizmi
nas Crkva poziva da započnemo iznova s čistim srcem. Što
pod tim Crkva misli?
Svjedoci smo kako danas u društvu postoje razni
koncepti ljepote, svakodnevno vidimo kako modeli poziraju na
naslovnicama časopisa i u tv reklamama, no istinski lijepa osoba je samo
ona koja ima lijepu dušu, a dušu samo Bog može uljepšati. Kršćanski
koncept ljepote je lijepa duša – čisto srce. Samo čisto srce je lijepo,
postojano, radosno i snažno. Samo Bog vam može pomoći da svoju
savjest izgradite tako snažno da se može oduprijeti napasti da
pomiješa fizičku ljepotu s nutarnjom ljepotom.
Dosta davno sam čuo jednu uistinu lijepu misao – samo osoba koja
je ljubljena može smoći snage da se promijeni – mislim da ta misao vrijedi
za svakoga. No, mi ne trebamo biti zabrinuti jer nas Bog ljubi, mi smo
njegova ljubljena djeca!
Božja podrška vam može pomoći da učinite ono što je ispravno,
kada drugi traže da se izvuku na lakši način. Mi se često puta ponašamo
tako da nudimo svoje srce svemu i svakomu, a kad nas sve razočara onda
dođemo Bogu. Ne bojmo se Bogu darovati svoje ranjeno srce, on će ga
učvrstiti i osnažiti. Bilo bi najbolje kada bismo uvijek prvo njemu srce pružili
na dar, onda ne bi bilo razočaranja!
Bože daruj mi skrušeno srce svjesno vlastitih pogrješaka i grijeha,
ali svjesno i tvoga milosrđa, daruj mi iskreno srce i snažno srce koje je
spremno živjeti po tvojoj volji - to može biti naša molitva danas.
Što se preporuča ponijeti na korizmeno putovanje: Svakako
ponesite Božju Riječ kuda god išli, molitvu, čestu ispovijed i pričest,
odricanja i djela ljubavi i iz njih crpite snagu na korizmenom putu.
Nema istinskog obraćenja, a da se ono ne primijeti u ponašanju
– stoga neka ljudi već danas vide kako ste marljiviji, ljubazniji, kako ste
nesebični i iskreni, nenametljivi i uslužni.
Napravite svoj plan za ovu korizmu! Ne zaboravite staviti u svoj plan
i česte trenutke gdje ćete biti sami s Bogom – iz takvih trenutaka crpite svoju
inspiraciju i korizma će vam biti radosno vrijeme iako je prepuna poruka
trpljenja i pokore. Uzdajte se u Božju snagu. Bogu darujte svoje brige,
svoj život i ne bojte se. Bog će vas nositi na svome dlanu.
Izdaje; Župa Sv. Terezije Avilske, Suhopolje. 033/771-274
Mob. 099/6775909

