TREĆA VAZMENA NEDJELJA 1. SVIBNJA 2022.

SUHOPOLJE: 08:00 +Ob. Gnad, Fuks, Ibriks i Pavelić OREŠAC: 09:30+
SUHOPOLJE: 11:00 - Za sve župljane žive i preminule
Sprovod - Pčelić
Ponedjeljak
16:00
2. Svibnja 2022.
+ Mirko Petrić
Sv.
MisaSuhopolje
Sv. Atanazije, crkv, nauč.

Utorak
3. Svibnja 2022. Blagdan

SUHOPOLJE
19:00

- Na nakanu

Sv. Filipa i Jakova, apostoli

Srijeda
4. Svibnja 2022.

SUHOPOLJE
19:00

+ Frane, Pera i ob.Maras i
Nedjeljka Vučković
+ Mijo i Marija Takač

SUHOPOLJE
19:00
SUHOPOLJE
19:00

+ Dubravka Dvojak

Sv. Florijan, mučenik

Četvrtak
5. Svibnja 2022.
Petak Sv. Irinej Srijemski
6. Svibnja 2022.
Subota
7. Svibnja 2022.
Sv. Dujam, muč.

SUHOPOLJE

08:00

Vjenčanje 17:30

+ Ob. Dorić
+ Dragutin i Mijo Grčić,
Frane Beker
Josip Pap i Kristina Kolarić

ČETVRTA VAZMENA NEDJELJA (Dobrog Pastira) 8. SVIBNJA 2022.
SUHOPOLJE: 08:00+ Ivan, Terezija, Vlado, Ivan Rokinger, Željko Jug OREŠAC:09:30+
SUHOPOLJE: 11:00 - Za sve župljane žive i preminule

Ponedjeljak
9. Svibnja 2022.

Utorak
10. Svibnja 2022.

SUHOPOLJE
19:00

+ Ob. Berent
+ Marko Matić

Bl. Ivan Merz, apostol mladeži

Srijeda
11. Svibnja 2022.
Četvrtak
12. Svibnja 2022.
Sv. Leopold Mandić
Petak Gospa Fatimska

13. Svibnja 2022.
Subota Sv. Matija, apostol
14. Svibnja 2022.

SUHOPOLJE
19:00
SUHOPOLJE
18:00
Taborište 19:00
SUHOPOLJE
19:00
SUHOPOLJE
08:00

+ Milan, Slavica, Ivan,
Zlatica Grgos
+ Željko i ob. Milinović
Ob. Graša i Grgić
+ Marijan i ob. Boduljak
+ Vlado i ob. Topić i Pejić

PETA VAZMENA NEDJELJA 15. SVIBNJA 2022.
SUHOPOLJE: 08:00 +Vjekoslav, Manda, Vinko i Goran Karačić OREŠAC:09:30+
SUHOPOLJE: 11:00 - Za sve župljane žive i preminule

Glasnik

Župe sv. Terezije Avilske

God. XXIII Br.9 - 1. 05. 2022.

Suhopolje

Šimune, ljubiš li me? »Gospodine, ti sve
znaš! Tebi je poznato da te volim.«
Mir vama, dragi župljani! Treća je uskrsna
nedjelja. Nalazimo se u mjesecu Svibnju koji je na
osobit način posvećen molitvi Gospine krunice, u
našim župama.
Evanđelje današnje nedjelje treći je Isusov
boravak među učenicima nakon uskrsnuća.
Pronalazi ih gdje ribare, tj. još uvijek, premda su ga
vidjeli uskrslog nemaju vjere i snage slijediti ga, nego
se vraćaju „starom“ poslu, tj. ribarenju riba. No,
iskusni ribari u noćnom ribolovu ne uloviše ništa. I
tada se događa susret, Isus ih šalje da još jednom
bace mreže protivno svim pravilima ribolova. I gle
čuda, uloviše pune mreže. Ubrzo su posjeli oko vatre
i zajedno doručkovali. Doručkuje i uskrsli Isus, još i više, organizira
doručak nakon čudesnog ribolova.
Potom razgovara s Petrom. Jednostavnim
riječima ga pita:“ Ljubiš li me?“ Petar se pokušava izvući
od odgovora. Svjestan je sebe, svog zatajenja, svoga
poziva učenicima da idu po starom, da ribare ribe (a ne
ljude). Ipak, Isus ne odustaje od njega, prihvaća ga
upravo takvog svjestan da ga treba još odgajati u vjeri
te da tek treba doći njegov čas. Hvala ti Isuse što ne
odustaješ ni od nas, što nas neprestano ljubiš i
pozivaš da te slijedimo!

Župne obavijesti:
- Svibanjske pobožnosti - svaki dan prije
mise molimo Gospinu krunicu !
- 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; 7. svibnja : Petra Preradovića, Kralja Zvonimira i J. Bana Jelačića
Subota; 14. svibnja : Đure Basaričeka, Gajeva, Andrije Hebranga
- Hodočašće u Rim Požeške biskupije. Prigodom svoje 25. obljetnice osnutka
Požeška biskupija organizira hodočašće svećenika i drugih vjernika u Rim od 3. do
8. srpnja 2022. godine, kako bismo upravo na dan osnutka naše mjesne Crkve, 5.
srpnja 2022. u Bazilici sv. Petra, gdje je grob Apostolskog Prvaka i sv. Ivana Pavla
II. utemeljitelja Biskupije, slavili zahvalnu svetu misu. Prijave za hodočašće primaju
se u župnom uredu do 1. lipnja 2022. Hodočašće se organizira u suradnji s
putničkom agencijom „Smisao života“ (tel. 049/268-024; mob. 092/1111-720,
kontakt osoba Mijo Rak). Cijena hodočašća iznosi 2.930,00 kuna.
MISLI SVETOG LEOPOLDA MANDIĆA
"Već kao dijete sam se posvetio Majci Božjoj i u njoj
sam naša o snažnu podršku u svome zvanju.
Potreban sam da se udostoji slavna Gospodarica
imati smilovanje prema meni. Njezino majčinsko
srce neka se udostoji pogledati na mene jadnika.
Njoj je vrlo dobro poznato moje zdravstveno stanje.
Želim se pred Bogom pouzdavati u nju također i kad
bi odbijala moje molitve. Marija je Majka. Ona je
moralni izvor milosrđa, ali je također i Majka. Dakle,
ja se želim pouzdavati u nju. Majka je i to je dosta.
Tko bude molio, postat će službenikom Božje
Providnosti; i ujedno u potpunoj istini, postat će
djelotvornim oruđem i službenikom majčinskog Srca
Majke Božje. Premilostiva Gospodarice, tebi su poznate velike tjeskobe u
kojima se nalazi ona pobožna obitelj; udostoj se, molim te, priteći im u
pomoć. Dopusti mi, preblaga Gospodarice, da te ja molim svim žarom.
Čvrsto vjerujem da ćeš prihvatiti ovo moje pismo i da će postići što
traži.Marija je doprinijela popravku ljudske propasti koju je prouzročio prvi
grijeh, bilo je pravo da joj je, stoga, dano i moralno gospodarenje nad svakim
stvorenjem. Na zemlji bijaše Promicateljica milosti, na nebu je postala
moralnim izvorom. U mraku života baklja vjere i pobožnosti prema Majci
Božjoj vode nas da budemo nepokolebljivi u nadi."

Molitva krizmanika za sedam darova Duha Svetoga
Duše Sveti, Tješitelju, dođi u srce moje sa svojom
milošću i svetom ljubavi i:
daj mi dar mudrosti, da sa slašću razmatram
Božje istine, i da mi Bog bude jedino mjerilo u
prosuđivanju svih božanskih i ljudskih stvari.
daj mi dar razuma, da što dublje zaronim duhom
svojim u otajstva Svete Vjere koliko je to u ovom
mom zemaljskom životu moguće.
daj mi dar savjeta, da se uklanjam zasjedama
đavla i svijeta, a u dvojbi da uvijek prigrlim što je većma na
slavu Božju i naše spasenje.
daj mi dar jakosti, da s osobitom odlučnošću svladam sve
napasti i ostale zapreke u duhovnom životu.
daj mi dar znanja, da pravo spoznam što i kako treba da
vjerujem i da ne odem stranputicom u duhovnom životu.
daj mi dar pobožnosti, da Bogu, svetima i službenicima Crkve
dužno štovanje i čast iskazujem, a nevoljnima za ljubav Božju
u pomoć pritječem.
daj mi dar straha Božjega, da se čuvam grijeha, bojeći se
uvrijediti Boga iz sinovskog poštovanja prema Božjem
Veličanstvu.

Darovi naših župljana;
Petar Matovina; 100 kn, Ob. Farkaš; 200 kn, Magdalena
Švast; 200 kn, Jedna obitelj 150 kn, Ob. Švast 150 kn, Jedna
osoba; 100 kn, Jedna obitelj 100 Eura, Ob. Švarc; 400 kn, Ob.
Meter; 200 kn, Ob. Dragana Nemet; 1000 kn,
Hvala !!
Mudre židovske poslovice:

- Ako imaš gorčinu u srcu, neće ti pomoći šećer u ustima.
- Nauči šutjeti, kako bi znao govoriti.
- Najsigurniji život je onaj u istini.
- Čovjek planira, Bog se smije.
- Samo ljubav ima okus vječnosti.
Kutak za šalu Razgovaraju dvije prijateljice na kavi. Jedna upita drugu: „Znaš li

što je to kalorija? Druga odgovori: „O da, to je mali bezobrazni gad koji se noću
uvuče u ormar, pa ti svu garderobu skupi za nekoliko brojeva.“

