
SVETKOVINA PRESVETOG TROJSTVA 12. LIPNJA 2022. 

SUHOPOLJE: 08:00 + Edi Dan +  Ivana, Helena i Mijo Fett 
VIROVITICA 10:30  : Mlada misa Fra Antonia Kirina 

PČELIĆ : PROŠTENJE 19:00 Sv. misa kod zvonika za sve pokojne  

Ponedjeljak  

13. Lipnja 2022. 
Sv. ANTUN PADOVANSKI 

Misa na Kapanu  

Kod kapele sv. 

Antuna 19:00 h 

+ Ana Franjo i Ivan 

Jurčić   +  Ob. Mesaroš, 

Gotovac i Renjo 

Utorak     

14. Lipnja 2022.  

SUHOPOLJE 

19:00 

+ Zdenka i ob. Ištoković 

i  ob. Kožar 

Srijeda Sv. Vid, mučenik 

15. Lipnja  2022. 

 SUHOPOLJE 

08:00 

 

+ Rozika Rajković 

Četvrtak   

16. Lipnja  2022. 
Svetkovina Presvetog 
Tijela i Krvi Kristove 

08:00 OREŠAC 

TIJELOVO 

10:00 SUHOPOLJE 

+ Ob. Šimić, Ivan i Marija  

Brežnjak, Jozo i Kata 

Topolovac, Margareta  i 

Stjepan Glavak 

Petak   

17. Lipnja 2022. 

SUHOPOLJE   19:00 
Ispovijed prvopričesnika 

i roditelja u 20:00 

+ Ruža Kožul i Ljilja 

Manić 

 Subota   

18. Lipnja 2022. 

SUHOPOLJE   08:00 
 

       Vjenčanje 17:00 

+ Vinko i Margareta Krnjak 

Tomislav Horvat 
Stjepan Hećimović i Ivona Lesić 

12. NEDJELJA KROZ GODINU PRVA SV. PRIČEST 19. LIPNJA 2022. 

SUHOPOLJE: 08:00  + Ob. Emlinger i Keser  

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

Ponedjeljak   

20. Lipnja  2022. 
   

Utorak  Sv. Alojzije Gonzaga 

21. Lipnja 2022. 
SUHOPOLJE 

19:00 

- Za ozdravljenje  

Srijeda      
22. Lipnja 2022. 

    SUHOPOLJE 

19:00 

+ Katarina i ob. Pap 

Četvrtak   

23. Lipnja 2022. 

SUHOPOLJE   18:00 

Špiš. Bukovica 19:00 
+ Ob. Ripli i Kaučić 

Petak  Pres. Srce Isusovo 

24. Lipnja 2022.  

BOROVA 18:00 
SUHOPOLJE   19:00 

+ 0b. Plavanjac, Siniša i ob. 

Novak  

Subota Bezg. Srce Marijino 

25. Lipnja 2022.  

SUHOPOLJE   08:00 

  Milanovac - Krizma         
+ Željka Ivančić 

13. NEDJELJA KROZ GODINU 26. LIPNJA  2022. 

SUHOPOLJE: 08:00+ Ob. Mihoković, Kirin i Šojat OREŠAC:09:30 +Ivan i Marija Viza  

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

                          Glasnik 

                     Župe sv. Terezije Avilske 
                                                        Suhopolje 

 

PRESVETO TROJSTVO  
SMILUJ NAM SE ! 

Slavimo te Oče, Gospodaru neba i zemlje, što 

si dostojanstvo obitelji ustanovio na sliku svoga 

Trojstvenog zajedništva ljubavi. 

Klanjamo ti se, Gospodine Isuse Kriste, Otkupitelju 

naš, jer si se udostojao roditi u ljudskoj obitelji i jer si 

svojom žrtvom na križu bračnu ljubav od rane grijeha 

iscijelio, te bračno i obiteljsko zajedništvo ljubavi i 

vjernosti učinio sakramentom svoga saveza s Crkvom.  

Hvalimo te, Duše Sveti Tješitelju, koji po sakramentu ženidbe, zajedničkoj 

molitvi i nedjeljnoj euharistiji, kršćansku obitelj neraskidivo ujedinjuješ i 

posvećuješ, da može biti svetište života i škola kršćanske ljubavi. Ponizno 

te molimo, Svemogući Bože, da se po uzoru na Svetu Obitelj, u našem 

kršćanskom domu, ostvari božanski naum o braku i obitelji – da naša obitelj 

bude istinska zajednica vjere, života i ljubavi. Po Kristu Gospodinu našemu. 

Amen! 

Svetkovina je Presvetog Trojstva. Da je Bog samo jedan, a 
da su tri božanske Osobe: Otac, Sin i Duh Sveti teško je pojasniti.  
Četvrtak pred nama slavimo i svetkovinu Tijelova. Ona je za nas 
svetkovina u spomen na ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak. 
Blagdanom Tijelova želimo obnoviti svoju vjeru u osobu 
Isusa Krista, Bogočovjeka, Na taj se blagdan sjećamo 
kako je Bog uzeo ljudsko tijelo da bi postao čovjekom. Bog 
je u Isusu svima nama dohvatljiv i blizak. Tajnu svojega 
utjelovljenja utkao je Isus na svojoj posljednjoj večeri u 
znakove kruha i vina, koji snagom njegove riječi postaju 
Tijelo i Krv Kristova, tj. sakrament euharistije. Toga dana 
osim sudjelovanja na svetoj misi imamo priliku sudjelovati 
na tijelovskoj procesiji  

God. XXIII Br.12-12.06. 2022. 



Župne obavijesti:    
- U četvrtak 16. lipnja svetkovina je 

Tijelova, sveta misa i procesija oko 

crkve u 10:00 sati. Molim župljanke da i ove godine postave sjenice u 

dvorištu oko župne crkve za molitvu. Hvala!  

- U petak 17. lipnja u 20:00 sati ispovijed prvopričesnika i njihovih roditelja 

za slavlje sakramenta Prve svete Pričesti koju slavimo 19. lipnja 2022. u 

11:00 sati 

- U nedjelju 25. lipnja slavimo  sv. Ivana Krstitelja, proštenje u Orešcu  

Uređenje i čišćenje župne crkve; 
Subota;    18. lipnja :  Obitelji naših prvopričesnika 
Subota;    11. lipnja :  Vinogradska, Braće Radića, Ivana Mažuranića 

Molitva na Tijelovo 
Gospodine, vodi nas putovima ove naše povijesti! Pokaži 

uvijek nanovo pravi put Crkvi i njezinim pastirima! Pogledaj 

čovječanstvo koje pati, koje nesigurno tumara među tolikim 
pitanjima; pogledaj duhovnu i tjelesnu glad koja ga muči! Udijeli 
ljudima kruha za tijelo i za dušu! Daj im posla! Daj im svjetla! 

Daj im sebe samoga! Sve nas očisti i posveti! 
Učini da shvatimo kako jedino po dioništvu u tvojoj 
muci, po našemu »da« tvojemu križu, po odricanju, 

po očišćenju koje nam nalažeš, naš život može 
dozrijeti i dostići svoju pravu puninu. Okupi nas sa 
svih krajeva zemlje. Ujedini svoju Crkvu, ujedini 

podijeljeno čovječanstvo! Daruj nam svoje spasenje! 
Amen!                                      Papa Benedikt XVI 

MOLITVA SRCU ISUSOVU u mjesecu lipnju 

Gospodine Isuse, potrebe ljudi otvorile su 
tvoje srce za svakoga od nas. Ti se brineš za nas 

kada smo izgubljeni, suosjećaš s nama u našoj 
osamljenosti i tješiš nas u našoj boli; najbliži si nam kada smo 
najslabiji. Ti nas ljubiš više nego što mi ljubimo sebe, opraštaš više 

nego što mi možemo oprostiti sebi i pozivaš nas da naviještamo 
tvoju ljubav kako najbolje možemo. Gospodine Isuse, tvoje je 

srce dirnuto i puno sućuti kada patimo, kada nam je 
potrebna tvoja pomoć i kada molimo jedni za druge. Molim 
te, usliši moju molitvu tijekom ove devetnice i udijeli što molim 

(ovdje u tišini izreci svoje nakane). Ako to što molim nije dobro za mene 
i za druge udijeli mi ono što ti misliš da je najbolje, te da mogu 

graditi tvoje kraljevstvo   ljubavi u našemu svijetu. Amen. 

TKO JE BIO IVAN KRSTITELJ ? 

Većinu informacija o sv. Ivanu Krstitelju 
otkrivamo iz evanđelja, a njegova osoba do danas 
je ostala tajnovita i ne do kraja razjašnjena, 
posebno ga štuju brojni vjernici. 
        Prema Novom zavjetu, njegovi roditelji, 
Zaharija i Elizabeta, dugo nisu mogli imati djece i 
kada im se rodio sin, zavladala je velika radost. 
Održana je posebna svečanost, na kojoj mu je 
trebalo nadjenuti ime. Okupili su se prijatelji i rođaci, 
koji su došli izdaleka. Htjeli su da se zove Zaharija 
po ocu, ali s tim se nije složila Elizabeta. Rekla je 
da će se zvati Ivan što znači “Gospodin je 
milostiv“ (heb. Johanan). Prijatelji i rođaci su pitali 
Zahariju, za mišljenje. On se složio s time da se 
zove Ivan. Budući da Zaharija dotad nije mogao 
govoriti, tada mu se vratio glas. Počeo je 
zahvaljivati Bogu i slaviti ga zbog njegove dobrote: 
„I ti ćeš biti poseban. Ići ćeš pred Božjim izabranikom. Nosit ćeš poruku 
Božje ljubavi i oproštenja njegovu narodu.» Ivan je otišao od kuće, živio 
je u pustinji blizu rijeke Jordana. Nosio je odijelo od devine dlake 
opasano kožnim pojasom. Jeo je pustinjsku hranu – divlji med i 
skakavce. Propovijedao je blizinu kraljevstva Božjeg i pozivao svoje 
sunarodnjake na obraćenje, a mnogi su se kajali za svoje grijehe i dali 
da ih Ivan krsti. Evanđelja pripovijedaju i da je Isus došao k Ivanu, te 
od njega zatražio krštenje. Ivan je na njegovo inzistiranje to i učinio, a 
za krštenja, kako pripovijeda biblijski tekst, spustio se nad Isusa Duh 
Sveti u obliku goluba i Božji glas je progovorio: “Ti si Sin moj ljubljeni. 
U tebi mi sva milina.“ Herod Antipa zatvorio ga je u tamnicu i dao mu 
odrubiti glavu, jer mu je prigovorio zbog preljuba. 

Darovi naših župljana za obnovu i elektrifikaciju zvona 
 
Ob. Ante Martinovića; 100 Eura, Ob. Matić i Kuštro; 50 Eura,  

Nada Gajski; 200 kn, Ana Janković; 200 kn, Jedna obitelj; 300 

kn,  Ob. Ivane i Anke Orešković; 200 Eura, Ob. Tomljenović; 500 

kn, Ob. Novaković; 200 kn, Ob. Puškarić; 200 kn, Ob. Slavka 

Šimić; 500 kn, Ob. Đurđe Škorjanec; 200 kn,  Jedna osoba; 50 kn,  

                                                           Svima hvala od srca !! 

 

Izdaje: Župa Sv. Terezije Avilske, Suhopolje. 033/771-274 

Broj mob. 099/6775909 

 


