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

Ponedjeljak
21. Ožujka 2022.
Utorak
Križni put
18:00 SUHOPOLJE
22. Ožujka 2022.
Srijeda
SUHOPOLJE
23. Ožujka 2022.
18:00
Četvrtak
SUHOPOLJE
24. Ožujka 2022.
18:00
Petak
Križni put
25. Ožujka 2022. Svetkovina
18:00
Naviještenje Gospodinovo
SUHOPOLJE
BALAGOVIJEST
SUHOPOLJE 08:00
Subota
M. Trapinska
26. Ožujka 2022.

Korizmena duhovna obnova
svećenika Požeške biskupije
- Na nakanu
+ Josip i Terezija Nuk
+ Ob. Fišer i Terezija
Radulović
+ Ob. Vargović, Katalenić,
Zdenka Ostojić
+ Ob. Ivanović
+Petar Samardžija i ob.
Fadljević

4. KORIZMENA NEDJELJA 27. OŽUJKA 2022.
SUHOPOLJE:

08:00 - Za sve župljane žive i preminule OREŠAC:09:30 +

SUHOPOLJE: 11:00 +

Ponedjeljak
28. Ožujka 2022.
Utorak
29. Ožujka 2022.
Srijeda
30. Ožujak 2022.
Četvrtak
31. Ožujak 2022.
Petak
1. Travnja 2022.
Subota
2. Travnja 2022.

Miroslav Tatić

Križni put

+ Mato Lučić

18:00 SUHOPOLJE

SUHOPOLJE
18:00
SUHOPOLJE

18:00
Križni put
18:00 SUHOPOLJE

ŽUPNI
KRIŽNI PUT
09:00

- Na nakanu
+ Rudi Pasarić
+ Nevena, Stjepana, Željka
Stipić
- Na nakanu + Dragica i Ivan
Maletić, Novak Aleksandra i Stela

+ Suhopolje + Kapan
+ Zvonimirovo + Gaćište
+ Orešac (sv. misa)

5. KORIZMENA NEDJELJA 3. TRAVNJA 2022.

SUHOPOLJE: 08:00 +Ob. Marić, Manović i Matijević OREŠAC: 09:30+
SUHOPOLJE: 11:00 - Za sve župljane žive i preminule

Glasnik

Župe sv. Terezije Avilske

God. XXIII Br.6 - 20. 3. 2022.

Suhopolje

3. Korizmena nedjelja
Mir vama, dragi župljani! Treća je
korizmena nedjelja i u korizmenom tjednu
pred
nama
slavimo
svetkovinu
Blagovijesti, a proslavlja se 25. ožujka.
U svome središtu ima događaj kada
anđeo Gabriel navješćuje Djevici Mariji da
će začeti Sina koji će donijeti spas svijetu.
Danas u evanđelju čitamo o
Pilatovoj nemilosrdnosti, jer je pobio
Galilejce pa njihovu krv pomiješao s krvlju
njihovih žrtava. S druge strane imamo
priliku upoznati prispodobu o neplodnoj smokvi koja već tri
godine ne donosi roda.. Smokva je neplodna, ne donosi roda već
godinama. Valja je posjeći kažu! Pa zašto da iscrpljuje zemlju.
Ipak, gospodar prima savjet i ostavlja je ove godine. Kaže da će
je još jednom dobro obrezati, okopati i pognojiti, pa ako donese
roda eto radosti. Ako pak ne, posjeći će je. A mi? Jesmo li i mi
često puta poput neplodnih smokava. Život nam prolazi u
okrenutosti sebi, uzalud sunce primamo i vodu i zemlju crpimo. Ili
smo nestrpljivi poput Pilata pa odmah sudimo, najčešće krivo.
Vjernik je čovjek odgođenih sudova (Bog neka sudi) i velikog
strpljenja sa bližnjima. Baš kao što je Otac naš Nebeski strpljiv
sa svima nama. Gotovo svi tumači vide u ovoj smokvi koja u
Izraelu ima sve uvjete da rodi, a ipak ne rađa, čovjeka tvrda srca
koji odbija darove od Boga i ne prihvaća živjeti po Božjem zakonu
i takve plodove nositi. Gospodar ipak ostavlja još jednu šansu.
Posljednju šansu!!! Iskoristimo je još danas !!

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.- Prijavimo naše bolesne za svetu ispovijed.
- Župni korizmeni križni put naše župe održat će se u subotu 2. travnja
u 9:00 na relaciji; Suhopolje – Kapan – Zvonimirovo - Gaćište - Orešac
- Velika uskrsna ispovijed u našoj župi biti će u
petak 8. travnja u 16:30 u selima a u 17:00 u župnoj crkvi,
- 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; 26. ožujak : Alojzija Stepinca, Dubrovačka, Kolodvorska
Petak; 2. travnja : Vinogradska, Braće Radića, Ivana Mažuranića
BLAGOVIJEST

ILI

NAVJEŠTENJE

GOSPODINOVO

Blagovijest ili Navještenje Gospodinovo katolička je
svetkovina u spomen na događaj, kada je arkanđeo
Gabrijel navijestio Blaženoj Djevici Mariji, da će začeti
Isusa po Duhu Svetom. Blagovijest se slavi 25. ožujka, 9
mjeseci prije Božića. Riječ je staroslavenskog porijekla i
znači dobra, lijepa vijest. Prema Bibliji, arkanđeo
Gabrijel navijestio je Mariji, da će začeti Sina Božjega
po Duhu Svetome. Dogodilo se to u Nazaretu, u vrijeme
kada je Marija bila zaručena s Josipom, ali još nisu zajedno živjeli. Arhanđeo
joj se na početku obratio riječima: "Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin
s Tobom", što je postalo početak molitve "Zdravo Marijo". Marija je
prihvatila Božji naum riječima: "Evo službenice Gospodnje, neka mi bude
po riječi tvojoj!" Arkanđeo je tada otišao. Ovo Kristovo utjelovljenje događaj
je spasenja. Sin Božji utjelovio se da postane Spasitelj, da izvrši djelo
spasenja.

Križ je znak neizmjerne ljubavi! Božja ljubav na križu dosegla je
nezamislivu dimenziju. Kršćani su pozvani krenuti putem poistovjećivanja s
Raspetim. Papa u miru Benedikta XVI. kazao je: "Spoznati i kontemplirati

temeljnu istinu 'Bog je ljubav' možemo samo upravljajući pogled
prema Isusu koji je za nas umro na križu. Kroz stoljeća, kolika li su se
obraćenja dogodila upravo zahvaljujući rječitoj poruci ljubavi što je
prima svatko tko pogleda raspetoga Isusa!"
Stoga ne umorimo se u molitvi križnog puta. Neka ovaj
korizmeni župni križni put bude prigoda zajedničke molitve za sve naše
potrebe, naše obitelji i mlade, bolesne i usamljene a osobito za našu
župu sv. Terezije Avilske koja ove godine obilježava 220 godišnjicu
svoga postojanja i djelovanja. Neka nam pobožnost Križnog puta

pomogne da i sami rastemo u ljubavi koja nesebično odgovara na
ljubav onoga koji nas je toliko ljubio da je dao svoj život za nas.

