
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            

Ponedjeljak  Sv. Izidor  

4. Travnja 2022. 

SUHOPOLJE 

19:00  

 

+ Ana i Dragutin Marović 

Utorak     

5. Travnja 2022. 
 18:30 Križni put 

19:00 SUHOPOLJE  

 

+Milka Barić i ob. Rukavina 

Srijeda  

6. Travnja 2022. 

SUHOPOLJE 

19:00   

 

+ Mato Lučić 

Četvrtak   

7. Travnja 2022. 

SUHOPOLJE 

19:00   

 

+ Joso Matovina 

Petak  USKRSNA 

ISPOVIJED 

8. Travnja 2022. 

16:30  - sela 

17:00 - župna crkva 

   SUHOPOLJE 

 

+ Darko Šaka  

Subota  

9. Travnja 2022. 

SUHOPOLJE     08:00 

M. Trapinska19:00 
+ Ljiljana Meršić 

+ 

 CVJETNICA -  NEDJELJA MUKE GOSPODNJE 10. TRAVANJ 2022. 

SUHOPOLJE:   08:00 + Bićanić i Pijetar              OREŠAC:09:30 +                                                                        

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

Veliki Ponedjeljak   

11. Travnja 2022. 

SUHOPOLJE 

18:00  

+ Vladimir i ob. Ištoković,  

ob. Kožar, + Branka i Vlatko 

Medvecki, + Vlatko Bratić 

Veliki Utorak            

12. Travnja 2022. 
Križni put 

18:00 SUHOPOLJE 
 

+ Ivan Aničić 
Velika Srijeda      

13. Travnja 2022. 

    SUHOPOLJE 

18:00   

 

+ Vladimir Ištoković 

Veliki Četvrtak    

14. Travnja 2022. 

SUHOPOLJE 

18:00 
+ MISA VEČERE 

GOSPODNJE 

Veliki Petak   

15. Travnja 2022.  

SUHOPOLJE 

18:00 

OBREDI MUKE 

GOSPODNJE 

Velika Subota  

16. Travnja 2022.  

SUHOPOLJE 

19:00 
 

VAZMENO BDIJENJE 

NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODINOVA 17. TRAVNJA  2022. 

SUHOPOLJE: 08:00 + svećenici Pož. biskup, + Kaja Polić i Ljubica Garić 

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

VAZMENI PONEDJELJAK 
 

18. Travanj  2022. 

08:00  SUHOPOLJE 

09:30  BOROVA 

11:00 SUHOPOLJE 

+ Ivan, Agata, Ivan Aničić,  

+ Ivo, Aga, Veronika 

Škrobić, +Stipo Kljajić 

                          Glasnik 

                     Župe sv. Terezije Avilske 
                                                        Suhopolje 

 

5.  Korizmena nedjelja  
Mir vama, dragi župljani!  
Peta je korizmena nedjelja. U središtu 
današnjeg evanđelja nalazi se žena 
grešnica. Kada tako kažemo ne zvuči baš 
kao uzorna žena, ali iz današnjeg evanđelja 
itekako svi možemo izvući pouku za sebe. 
Vjerojatno se svatko od nas može 
poistovjetiti s nekim od sudionika ovog 
izvještaja. Možda u ženi preljubnici koja, 
iako kriva, nije zaslužila smrt 

kamenovanjem. Nameće nam se pitanje: Gdje je bio njen partner 
u preljubu? Zar on nije jednako kriv? Ili se vidiš u onima koji su je 
osudili, javno je osramotili i bili voljni kamenovati je? Ili se 
poistovjećuješ s Isusom koji joj je blago govorio, odbio osuditi je i 
jednostavno je ohrabrio da ubuduće živi moralnim životom? 
Milosrđe u Isusovom vrijednosnom sustavu ima visoki prioritet. To 
nam daje nadu svaki put kada pristupamo sakramentu ispovijedi, 
ali nas potiče i na promišljanje postoji li netko prema kome mi 
trebamo biti milosrdni i oprostiti? Također, postavlja se pitanje što 
mi prolazi kroz glavu dok Isus piše po pijesku? Koja je njegova 
poruka meni? Na Dan obnove čišćenja pamćenja i spomena 
mučenika 8. travnja u održat će se u Jasenovcu molitveno slavlje 
Požeške biskupije. Na taj način iskazat će se poštovanje prema 
nedužno ubijenoj braći i sestrama, napose svećenicima, 
redovnicima, redovnicama i vjernicima u vrijeme II. svjetskog rata 
ili nakon njega. Toga dana u našoj župi biti će Uskrsna ispovijed - 
najljepši način pripremiti za svetkovinu Uskrsa.  

God. XXIII Br.7 -  3. 4. 2022. 



Župne obavijesti:    
- U korizmenom vremenu svakog 

utorka i petka molimo pobožnost  

Križnog puta prije svete mise.  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 na Cvjetnicu 10. 

travnja u 14:00 na relaciji; Suhopolje, Kapan, Zvonimirovo, Gaćište , Orešac 

- 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 

Uređenje i čišćenje župne crkve; 
Subota;       9. travnja : Vukovarska  i Ivana Gundulića 

Subota;     16. travnja : Trg svete Terezije  

USKRSNA ISPOVIJED U NAŠOJ ŽUPI – PETAK 8. TRAVNJA 

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 8. 04. 2022. 

U selima:  od 16,30 sati u Orešacu, Borovi, Rodinom Potoku,  

M. Trapinskoj i Zvonimirovu 

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

  

  UZ NEDJELJU MUKE GOSPODNJE  - CVIJETNICA 

 Nedjeljom muke Gospodnje počinje naš Veliki tjedan. Isus 
danas ulazi u Jeruzalem, narod ga iščekuje kao Kralja, 
priređuju mu svečani doček i spremi su ga slijediti. No, proći će 
tek koji dan i taj isti grad i ti isti ljudi doslovno će ga izbaciti iz 
grada kao najvećeg razbojnika i na koncu ubiti. Mi u procesiji 
na Cvijetnicu, ponavljamo gestu oduševljena naroda koji je 
pratio Gospodina, pri njegovom ulasku u Jeruzalem. Nosimo 
maslinove grančice, pjevajući idemo za Isusom da mu izrazimo 
svoju privrženost i odanost. Grančicom koju smo nosili u 
procesiji, okitit ćemo raspelo ili svetu sliku u našoj kući. To će 
nam biti znak da ostanemo vjerni Kristu, sve do druge 
Cvjetnice. No, Cvjetnica ima dvojako značenje. Prvo, mnoštvo 
je Isusa slavilo kao pobjednika. Ali na Veliki petak, samo pet 

dana poslije, ta ista masa, raspaljena krivim optužbama Isusovih neprijatelja, 
vikala je „Raspni ga, raspni ga!“ Isus je dobro znao kako će se mnogi za samo 
nekoliko dana okrenuti protiv njega. Želimo li mu, 
doista i mi danas ostati vjerni? Jer do uskrsnog slavlja, 
moramo ići putem Isusovim, putem križa, a težeg puta 
nema. Prvi dio slavi Isusa s Cvijećem, a drugi dio s 
Trnjem. Tako nas Cvjetnica uvodi u tajnu Velikog 
petka. 

                                     HOD S VJEROM KROZ  
Zadnji tjedan pred Uskrs naziva se Tjedan muke, Sveti tjedan ili Veliki tjedan, 

a označava spomen na posljednje Kristove dane. On započinje nedjeljom 

Cvjetnice koji vjernički slavimo, a završava Uskrsom. 

Veliki četvrtak - započinje Vazmeno trodnevlje Prije podne se 

održava samo jedna sveta misa u cijeloj biskupiji, koju slavi biskup 
sa svojim svećenicima. Ona se naziva Misa posvete ulja. Biskup 
tada blagoslovi dva ulja: bolesničko ulje, kojim se mažu bolesnici, 
te krizmu koja se upotrebljava kod krštenja, potvrde, kod 
svećeničkog i biskupskog ređenja, te oltara i crkve. Navečer se u 
svakoj župi slavi misa Gospodnje večere unutar obreda 
svećenik pere noge dvanaestorici župljana. Prije mise se isprazni 
svetohranište. Pjeva se Slava, a tada zazvone zvona i više ne 
zvone do Vazmenog bdijenja. Nakon mise se Presveto, 

namijenjene za pričest na Veliki petak, prenese u pokrajnji oltar, Također, svi 
se ukrasi s oltara odnesu. Potom se vjernici klanjaju kao spomen na Kristovu 
molitvu u Getsemanskom vrtu, kada su njegovi učenici pozaspali. 

 Veliki petak - označava spomen na Kristovu muku i smrt. Zato se 

na taj dan u Crkvi oduvijek postilo. Na Veliki petak nema svete mise, slave se 
obredi Velikog petka. Svećenik tada nosi odjeću crvene boje, simbol mučeničke 
smrti. Obredi započinju u šutnji, bez pjesme. Kada svećenik dođe do oltara, 
klekne ili legne okrenut licem prema dolje i tiho se moli. Evanđelje na Veliki 
petak je Muka, i to po Ivanu, koja se čita ili pjeva. Umjesto obične molitve 
vjernika, čita se točno propisana sveopća molitva, u kojoj se moli za razne 
potrebe i osobe. Slijedi ljubljenje križa. Donosi se drveni križ, koji se u tri stupnja 
razotkriva. Svaki put se pjeva: Evo drvo križa…, a narod u šutnji poklekne, te 
odgovara: Dođite, poklonimo se. Nakon toga svaki vjernik dolazi do oltara i 

klanja se križu ili ga ljubi. Velika subota predstavlja spomen na Kristov 

počinak u grobu. Nema mise niti pričešćivanja. Oltar ostaje i dalje nepokriven. 
Navečer se slavi Vazmeno ili uskrsno bdijenje. Vazmeno bdijenje je spomen na 
Kristovo osloboditeljsko djelo, spomen na Kristovu muku i smrt, te njegovo 
uskrsnuće, po kojima smo i mi vjernici spašeni.  

Raspored blagoslova jela na Veliku subotu: 

16,00 sati: RODIN POTOK                16,15 sati: PČELIĆ 

16,30 sati: BOROVA              17,00 sati: OREŠAC 

17,20 sati: ZVONIMIROVO kod zvonika 

 (U Suhopolju nakon Vazm. bdijenja i na Uskrs pod misom u 08,00 sati) 

Župa Sv.Terezije Avilske,Suhopolje   033/771-274   Mob 099/6775909 


