
18. NEDJELJA KROZ GODINU 31. SRPANJ  2022. 

        SUHOPOLJE:    08 : 00  - Za sve župljane žive i preminule 

     RODIN POTOK :     09 : 30  - Slavlje sv. Ane –Za sve žive i preminule 

Ponedjeljak    
1. kolovoza 2022. 

  

Utorak             Gospa od Anđela 
2. kolovoza 2022. 

08:00 ž. crkva 

SUHOPOLJE 
+ Željka Ivančić  

Srijeda      Bl. Augustin Kažotić   
3. kolovoza 2022. 

08:00 ž. crkva 

SUHOPOLJE 
+ Đuro i Marija Bedi 

Četvrtak        Sv. Ivan Vianney      
4. kolovoza 2022. 

08:00 ž. crkva 

SUHOPOLJE 
- Na nakanu za zdravlje 

Petak Gospa  Snježna  Prvi petak      

5. kolovoza 2022. Dan pobjede 

i domovinske zahvalnosti 

08:00 ž. crkva 

SUHOPOLJE 

16:30 Vjenčanje 

17:30 Vjenčanje 

- 
 

Valentino Bertić i Nikolina Valentić 

Luka Njegić i Ivana Hodak 
Subota           

6. kolovoza 2022.  

Preobraženje Gospodinovo 

08 : 00 ž. crkva 

SUHOPOLJE 
17: 00 Vjenčanje 

18: 00 Vjenčanje 

-  

 

Stjepan  Hećimivić i Ivona Lesić 

Matej Mlinarić i Lucija Pravdić 
 

19. NEDJELJA KROZ GODINU 7. KOLOVOZA  2022. 

SUHOPOLJE:08:00 +Ob. Rokinger, Kuzmić, Hock i Prašnjak OREŠAC : 09:30 +  

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

Ponedjeljak   Sv. Dominik, prezbiter     

8. kolovoza 2022. 

  

Utorak                

9. kolovoza 2022.  

Sv. Terezija Benedikta od Križa 

19:00 ž. crkva 

SUHOPOLJE 
+ Danijel Hećimović i Tomislav 

Dumenčić 

Srijeda            

10. kolovoza 2022. 

Sv. Lovro, zašt. Pož. biskupije 

19:00 ž. crkva 

SUHOPOLJE 
+ Ante, Nikola, Bidizena Štefanac, 

Maja Kožić 

Četvrtak             

11. kolovoza 2022. 

Sv. Klara Asiška 

19:00 ž. crkva 

SUHOPOLJE 
 + Stjepan Huber i ob. Šimić 

Petak      1. Dan trodnevnice 
12. kolovoza 2022. 

19:00 ž. crkva 

SUHOPOLJE 
 17:00 Vjenčanje 

+ Mijo, Jaga i Vinko Kelečić  

- Igor Relić i Ana Brcković 

Subota    2. Dan trodnevnice 
13. kolovoza  2021. 

Sv. Maksimilijan Kolbe 

19:00 ž. crkva 

SUHOPOLJE 
+ Kata Hodak, + Anka, Marko i 

ob. Sertić 

20. NEDJELJA KROZ GODINU 14. KOLOVOZA  2022. 

SUHOPOLJE: 08:00 - Za sve župljane žive i preminule             

SUHOPOLJE:11:00 + Bruno i Tomica Bočiluk, ob. Vuićič, +Sonja Rokinger 

VELIKA GOSPA - 15. kolovoza 2022. 

Svete Mise u SUHOPOLJU: 08:00  i   11:00 sati 

                         Glasnik 
                     Župe sv. Terezije Avilske 
                                                        Suhopolje 

   

Bogatiti se u Bogu? 
Dragi župljani mir vama! Jeste li se 

odmorili ili vas odmor tek čeka... ili ste od onih 
koji ne znaju što znači odmarati!? Nadam se da 
vam se ljetni odmor nije pretvorio u isprazno 
ljenčarenje. Naime, upravo o ispraznosti pod 
različitim njezinim vidovima govore današnja 
čitanja. Prvi govor je onaj najpoznatiji iz Knjige 
Propovjednika koji kuka nad ispraznošću i vidi 
samo nju. (Ispraznost nad ispraznošću, sve je 

ispraznost! Prop 1,2) Svi poslovi koji ga zaokupljuju, sav njegov 
trud, rad i brige uzaludni su i besmisleni u njegovim očima. Sveti 
Pavao nam pak donosi prvi lijek za ispraznost i upozorava nas da 
treba težiti za onim što je gore (na nebesima), a na za zemaljskim, 
dok nas u evanđeoskom čitanju Isus u prispodobi vodi ka čovjeku 
kojemu je zemlja obilno urodila i imat će velike viškove hrane, a ni 
sam ne zna što bi s njima. Odlučio je sagraditi nova i velika 
skladišta kako bi njegova duša imala u čemu uživati do kraja 
života... No, tu se malo preračunao, rekao bi naš narod u staroj 
poslovici da čovjek planira a Bog određuje. Naime, još iste noć 
„duša njegova bila je zaiskana od Boga“ (usp. Lk, 12,20). Drugim 
riječima, na trenutak je zaboravio da je u Bogu i od Boga svo 
bogatstvo ovoga svijeta. I zaista, sav život i urod i žuljevi i dobra 
žetva, sve ovisi o Božjoj volji. Jer tko nam može garantirati 
sutrašnje jutro doli Boga samoga? Valja nam se i danas u njega 
pouzdati i s njim planirati, pa uz naš trud i otvoreno srce neka bude 
kako On već da. A ispraznost... ona je samo rezultat našeg 
neuspješnog traganja za Bogom. Reći će sv. Augustin; Nemirno 
je srce naše dok se ne smiri u Gospodinu! 

God. XXIII Br.14- 31. 7. 2022. 



Župne obavijesti:    
- Mole se svi koji imaju starije ili vrijedne slike 
iz života i povijesti naše župe da se jave u župni 
ured zbog izrade monografije o 220. obljetnici 
naše župe Suhopolje!   Hvala! 

Uređenje i čišćenje župne crkve; 
Subota   6.  kolovoza : Alojzija Stepinca, Dubrovačka, Kolodvorska  

Subota  13. kolovoza:  Vinogradska, Braće Radića, Ivana Mažuranića 

VOĆIN 2022.  
Središnje slavlje 25. obljetnice Požeške 

biskupije bit će u nedjelju, 21. kolovoza 2022. godine 
na blagdan Gospe Voćinske. Svojim okupljanjem u 
njezinu svetištu iz svih župa naše Biskupije očitovat ćemo 
kako svoje crkveno zajedništvo živimo „jednodušno 
postojani u molitvi“ s Marijom Isusovom Majkom. Pod 
vodstvom apostolskog nuncija u Republici Hrvatskoj mons. 

Giorgia Lingue tom prigodom svečano ćemo proglasiti Manjom bazilikom svetišnu 
crkvu koju je na tu čast nedavno uzdignula Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu 
sakramenata. Urešena navedenim naslovom, Gospina voćinska crkva snažno će nas 
povezivati s nasljednikom sv. Petra i podsjećati na apostole koji su u dvorani posljednje 
večere u zajedništvu s Isusovom Majkom molili za dar Duha Svetoga, čijom je snagom 
krenula Crkva u svijet i u koju smo ugrađeni pripadnošću svojoj Požeškoj biskupiji. 
Istodobno, svjesni koliko dugujemo upravo Isusovoj Majci u našem biskupijskom hodu 
s „Isusom Kristom danas i uvijeke“ spomenut ćemo se i 25. obljetnice kako je Voćin 
postao biskupijsko svetište. Pozivam vjernike Požeške biskupije da svojim hodočašćem 
u središnje marijansko biskupijsko svetište na blagdan Gospe Voćinske budu dionici 
našeg velikog biskupijskog slavlja radosti i zahvaljivanja. Toga dana svi hodočasnici 
imat će mogućnost postići potpuni oprost u Voćinu pod uobičajenim uvjetima.  

Hodočašće 
Dvije djevojke, putujući na hodočašće, razgovaraju: 
- Uzela sam si za put dosta robe. Iako smo na putu samo jedan dan, ipak mislim 
da trebam biti lijepa i moderna. Uzela sam si nekoliko majica: plavu, jer je ta boja 
bila moderna lani, roza - jer je ta boja moderna ove godine, a uzela sam i zelenu 
jer sam čula da će ta boja biti moderna nagodinu. I još sam 
uzela svega pomalo… Reci mi što si ti ponijela na put? 
- Ovo što imam na sebi. Kući ću donijeti manje nego što sam 
ponijela. Kad dođem k našoj Majci skinut ću crni plašt grijeha 
koji sigurno narušava moju ljepotu. Zamolit ću da moja duša 
i moje srce opet blistaju čistim, bijelim sjajem. To je 
najmodernija boja koju želim na sebi nositi na ovom 
hodočašću… 

Vrijeme je da obiteljski stol postane mjesto razgovora 
Kažu da u SAD-u sedamdeset posto ljudi trpi od prekomjerne težine. U zadnje 

vrijeme čitamo da se i Hrvatska pridružila svjetskoj epidemiji pretilosti. Među razlozima 
tog fenomena nalazi se i manjak razgovora za obiteljskim stolom. Sve više ljudi jede dok 
gleda televiziju ili sluša glazbu. Mnogo ih jede s nogu. Većina ih jedu sami. Vratimo se 
prvom razlogu: manjak razgovora za obiteljskim stolom. 
Obiteljski stol trebao bi biti mjesto blagovanja, ali i razgovora.  

Razgovor je velika stvar. Ne može svatko razgovarati i ne može se sa svakim 
razgovarati. Razgovor kojem nedostaje iskrenosti, s vremenom postaje naporan. S 
čovjekom kojeg ogovaram, s vremenom razgovor postaje nemoguć. Ako osuđujem 
jednog člana obitelji, a ne tražim pomirenje, nemoguće mi je s njim uživati u razgovoru. 
Uvjet za razgovor je gledanje licem u lice, a ne može se gledati u lice onoga kog se 
prezire. Ili mrzi. Ili ne prihvaća. Ili odbacuje. Jednostavno rečeno, za razgovor je 
potrebna međusobna ljubav. Pomirenost. Oproštenje. Prihvaćanje. Vratimo li se korak 
nazad: imamo potrebu za Onim koji prije nama oprašta. Za Onim koji prije nas ljubi. 
Pomiruje sa Sobom. Za Onim koji nas hrani Sobom. Iskustvo opraštanja ne dolazi 
slučajno niti raste spontano iz nas. To je iskustvo koje dobivamo na dar. On je nas prvi 
ljubio. On je nama prvi oprostio. Oprošteno mi je, pa opraštam. Ljubljen sam, pa ljubim. 
Prihvaćen sam, pa prihvaćam. 
Koliko bi se problema utopilo u toplim obiteljskim objedima punim iskrenog 
razgovora.  Sigurno da je uzrok pretilosti i loša hrana, i stres, i agresivne dijete, i tempo 
života, ali koliko bi se toga otopilo u toplim obiteljskim objedima punim iskrenog i 
jednostavnog razgovora. Obitelj je poput čvrste piramide koja izdržava sve pustinjske i 
ine oluje. Obitelj zasnovana na čvrstom temelju Onoga čija se riječ sluša i izvršava. 
Onoga koji je Riječ. Riječ Očeva. Riječ puna opraštanja i ljubavi. Puna Duha Svetoga. 
Isto vrijedi i za bulimiju i anoreksiju. Kad me drugi uvjetuje ili ja drugoga uvjetujem, ne 
može se jesti. Život mi se povraća. Kad malo zađemo u povijest, vidimo da je današnja 
obitelj nastala na židovsko-kršćanskom tlu. Iščeznućem kršćanstva, iščezava i obitelj. A 
dobrim dijelom iščezava i razgovor. I na kraju, iščezava čovjek. Blaženi Ivan Pavao II. 
vikao je diljem svijeta ovu rečenicu: Tamo gdje se odbacuje Bog, iščezava čovjek! 
Kršćanstvo je iz grčkog svijeta prihvatilo krepost umjerenosti. Ničega previše. Ničega 
premalo. Ni previše jela, ni premalo jela. Tako i s pićem. Tako i s razgovorom. Tako i s 
molitvom. Tako i s radom. Tako i s televizijom. Internetom. U sredini je krepost. Duh 
Tvoj dobri nek’ me po ravnu putu vodi!                         don Šimun Doljanin – Žena vrsna 

Darovi naših župljana za obnovu i elektrifikaciju zvona 
 

Ob. Željke Šojat; 250 kn, Jedna obitelj; 50 eura, Dragica Vuković 
Šoić; 500 kn, Jedna obitelj; 50 eura, Jedna obitelj 1000 kn, jedna 

osoba; 200 kn, ob. Fijala; 50 eura 

                                                                  Svima hvala od srca !! 
Izdaje: Župa Sv. Terezije Avilske, Suhopolje. 033/771-274 

Broj mob. 099/6775909 


