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

Ponedjeljak Sv. Ivan Nepomuk
16. Svibnja 2022.

Utorak
17. Svibnja 2022.
Srijeda
18. Svibnja 2022.
Četvrtak Sv. Celestin
19. Svibnja 2022.
Petak
20. Svibnja 2022.
Subota
21. Svibnja 2022.

+ Ivica, Valent Đurinić,
SUHOPOLJE
19:30
SUHOPOLJE
19:00
SUHOPOLJE 19:00
Sastanak za Krizmu

SUHOPOLJE
19:00
SUHOPOLJE

08:00

RODIN POTOK 19;00

Josip i Anka Lesić, Ob.
Đurinić i Lesić
+ Martin i ob. Fuks i Vlasek

+ Josip i Terezija Nuk
+ Đura Ivšić
+ Stjepan Gregurić
Za + koje nitko ne moli
+ Stjepan Šuper

ŠESTA VAZMENA NEDJELJA 22. SVIBNJA 2022.
SUHOPOLJE: 08:00+Šimun, Bara, Stjepan i Željko Andrović OREŠAC: 09:30 +
SUHOPOLJE: 11:00 - Za sve župljane žive i preminule

Ponedjeljak
23. Svibnja 2022.

Utorak
24. Svibnja 2022.
Marija Pomoćnica kršćana

Srijeda
25. Svibnja 2022.
Četvrtak SPASOVO
26. Svibnja 2022.
UZAŠAŠĆE
GOSPODINOVO

Petak
27. Svibnja 2022.
Subota
28. Svibnja 2022.

SUHOPOLJE
19:00

+ Elizabeta Nikolaus
+ Vinko, Rozalija, Ivan, Franjo
Puž, Josip Lasić Jovan Miki
Colić

SUHOPOLJE
19:00
BOROVA
09:00
SUHOPOLJE
19:00

+ Đeljko Virovac i + rod

SUHOPOLJE
17:00

+ Joso Matovina

SUHOPOLJE 08:00

Mladen Virovac

+ Ob Manović, Matijević i
Marić

+ Mara Matić

ISPOVIJED KRIZMANIKA U 20:00

PETA VAZMENA NEDJELJA 29. SVIBNJA 2022.
SUHOPOLJE: 08:00 + Ob Manović, Matijević i Marić OREŠAC:09:30+
SUHOPOLJE: 11:00 - Za sve župljane žive i preminule

Glasnik

Župe sv. Terezije Avilske

God. XXIII Br.10 -15.05.2022.

Suhopolje

Dječice ljubite jedni druge.., po tome će
svi znati da ste moji učenici!
„Dječice, još sam malo s vama. Zapovijed
vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja
ljubio vas“ sažetak je današnjeg evanđelja, ali
sažetak je i cijelog evanđelja. Ljubite, ljubite i opet
ljubite zahtijeva Isus. Još na kraju današnjeg
evanđelja stoji: „Po ovome će svi znati da se moji
učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge.“ S
jedne strane težak zahtjev. No, ako pogledamo malo
u dubinu tog zahtjeva možemo već sada vidjeti jedan
drugi svijet. Svijet ljubavi i svijet u ljubavi. I to naš
svijet. Ovaj oko nas. Oko mene i tebe dragi čitatelju Glasnika. Što je
potrebno činiti da takav svijet nastane? Za početak, poslušati Isusa.
A da bismo ga dobro mogli čuti potrebno je zaviriti u dubinu svoga bića
i vidjeti čemu se raduje srce moje i tvoje. Svijet koji smo si stvorili svijet
je brze komunikacije, ali površnih odnosa. Zar i kod nas kršćana? Bojimo
se zaviriti u nutrinu druge osobe da ne bismo morali preuzeti određenu
odgovornost za nju!? Danas Isus kaže meni i tebi. Ma sve ja to znam.
Hajmo od danas drugačije! Evo, od danas ljubimo! Ja sam već počeo, u
biti ja ne znam i ne želim drugačije! Hoćeš mi se pridružiti, poziva Isus!?
Saslušaj bližnjega, imaj strpljenja s njima, zagrli ga, oprosti mu! To nije
bačeno vrijeme, baš naprotiv! Pa onda oprostiti kada ti netko nanese
nepravdu! Jači si od nepravde! Puno jači! Odluči pozdraviti onog susjeda
ili susjedu što ti je učinio nepravdu! On tako pokazuje koliko je slab i
ranjen i nemoćan. Zlo je uvijek nemoć. Ljubav je ono što je neopisivo
moćno! Isus nas danas snažno poziva na ljubav! I kaže svojim
učenicima da je još kratko s njima! Odnosno, uskoro će ga gledati u
jedno drugoj dimenziji! Baš kao i mi! Tada će nas samo jedno pitati!
Koliko si ljubio, odnosno koliko si gradio svijet ljubavi!?

Župne obavijesti:
- Svibanjske pobožnosti - svaki dan prije
mise molimo Gospinu krunicu !
Sastanak roditelja i krizmanika u četvrtak 19. svibnja u 19:00 sati, obavezan
za sve koji primaju sakrament svete Potvrde.
- 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; 21. svibnja : Stjepana Radića Matije Gupca, V. Lisinskog, Ivana

Zajca, Osječka i Kapan
Subota; 28. svibnja : Roditelji naših krizmanika i krizmanici

UZAŠAŠĆE

Četrdeset dana nakon uskrsnuća
slavimo blagdan Uzašašća Kristova ili Spasovo. Ta
svetkovina označuje svršetak Isusova ukazivanja
apostolima, a broj od »četrdeset dana« znači puninu
njegova djelovanja na zemlji, ispunjenje svega što je
donio za spas čovječanstva. Uzašašće pak znači da je on
sada i kao čovjek uzdignut u božanske sfere, da je i kao
čovjek postao gospodar neba i zemlje, da je sjeo zdesna
Bogu. Sjediti zdesna Bogu biblijski je izraz koji označuje
da netko ima Božju vlast u rukama. Krist, dakle, ima vlast
nad svima, posebno nad zlom i Zlim. Na njemu je da
podloži zlo i Zloga Očevoj volji, da onda konačno bude Bog sve u svima. Egzegetski
i teološki gledano, smatra se da je Isus doista pokazao fenomen uzdizanja prema
nebu i da je to bio znak njegova duhovnog uzdizanja u Očev naručaj. Tako je on i
kao čovjek, a ne samo kao Sin Božji, jedno s Ocem i Duhom Svetim u istoj slavi. On
je postao čovjekom da sve naše ljudsko uzme na sebe, a sve Božje da dadne nama,
te nas uzdigne tamo gdje je on. Kristovo uzašašće na nebo usmjeruje naše poglede
prema domovini, kamo smo pozvani i kamo idemo, da bismo snagom tog pogleda
pobjeđivali zla, nevolje i bitke u našem životu. Isus nije otišao sa zemlje te nas
ostavio siročad i same, nego je uzlazeći na nebo još jače ostao, među nama prisutan.
Tek sada kad je preuzeo gospodstvo nad svijetom, nad svakim čovjekom,
nad svakim detaljem tvog života i ljudske povijesti, tek sada je potpuno među nama
i »s nama do svršetka svijeta«. Isusov izraz »ja sam s vama« u Bibliji znači Božju
moć, prisutnost i garanciju pobjede. Vjernik je siguran da će pobijediti zlo. Vjernik
nije otuđen stanovnik ove zemlje koji bi neprestano gledao prema nebu i maštao o
njemu, te mislio kako treba podnijeti zla ovdje, jer će tamo uživati. Vjernik je čovjek
koji od Isusove vlasti i moći uzima snagu da pobijedi zlo, patnju, ratove i bijedu oko
sebe. Apostoli su na dan Uzašašća čuli riječi: »Ljudi Galilejci, što stojite i gledate u

nebo? Ovaj Isus koji je od vas uzet u nebo, isto će tako doći kao što ste vidjeli
da odlazi u nebo.« Isus stalno dolazi, on je već među nama, ulazi u svaku
situaciju. Svetkovina Uzašašća dokaz je spasa za čitavo čovječanstvo, zato se
zove Spasovo.

SEDAM DAROVA DUHA SVETOGA
MUDROST: “mudar” je čovjek sposoban razlikovati važno od
nevažnoga u životu; sposoban je uživjeti se u drugoga i iznutra “vidjeti” i
“čuti” ono najdublje u njemu; “mudar” je čovjek sposoban u Božjem
svjetlu “gledati” i “prosuđivati” cjelokupnu stvarnost.
RAZUM: “razuman” čovjek “otvoren” je i kritičan u razumijevanju
sebe, svijeta i ljudi; sposoban je “čuti” i razumjeti Božju riječ koja nam se
na različite načine objavljuje (osobito Riječ koja nam je objavljena u Isusu).
SAVJET: čovjek koji ima “dar savjeta” sposoban je savjetom pomoći
drugome u donošenju njegova osobnog mišljenja i osobne odluke, osobito
u važnim trenucima njegova života (za to je sposoban onaj koji drugoga zna
“iznutra” slušati te mu se ne nameće svojim “savjetima” nego mu ostavlja
mogućnost za slobodan izbor); imati “dar savjeta” znači također biti sposoban
primati savjet od drugoga i, osobito, tražiti “savjet” u slušanju Božje riječi.

JAKOST: “jak” čovjek sposoban je hrabro živjeti ljudsku i kršćansku
istinu; dosljedan je i sposoban izdržati i onda kad je teško vjerovati i
nadati se; svoje povjerenje i svoju ljubav prema Bogu i ljudima temelji
na Božjoj vjernosti i ljubavi.
ZNANJE: čovjek s “darom znanja” traži i radosno prihvaća istinu;
prepoznaje i “zna” ljude, svijet i Boga u njihovoj najdubljoj stvarnosti;
“priznaje” drugoga i raduje se kad nasluti bogatstvo njegove osobe.
POBOŽNOST: istinski “pobožan čovjek” živi u najintimnijoj povezanosti s
Bogom. Bog je za njega Otac kome se smije bez straha i s ljubavlju obraćati.
STRAH BOŽJI: “dar straha Božjega” (“strahopoštovanja”) čini nas
sposobnima da shvaćamo i doživljavamo Boga kao najdublju i najveću Tajnu,
kao “Prisutnog” i kao “Nedostupnog” (biti ispunjen “strahom Božjim” znači
također biti ispunjen “strahom od grijeha”

Darovi naših župljana za obnovu i elektrifikaciju zvona
Zlatko Krupa; 1000 kn, Ob. Ivana i Marije Belani; 1000 kn,
Ob. Petrić; 400 kn, Ob. Stjepana Rokinger; 200 kn, Jedna
obitelj; 200 kn, Ob. Hodak; 400 kn, jedna obitelj; 50 eura,
jedna obitelj; 100 kn, Ob. Zorana Fijala; 100 kn, Ob. Grgos;
200 kn,

Hvala vam !!

