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.
SUHOPOLJE: 08:00 + Pavo i Kata Horvat, Ama i Dragutin Marović, - Na
nakanu, Na čast Gospi Brze pomoći

SUHOPOLJE: 11:00 - Za sve župljane žive i preminule
+ Đuka Farkaš
Utorak

Sv. Rok

16. kolovoza 2022.

Srijeda
17. kolovoza 2022.

Četvrtak Sv. Jelena Križarica
18. kolovoza 2022.

19:00

SUHOPOLJE
19:00

SUHOPOLJE
19:00

Petak
19. kolovoza 2022.

Subota

10: 00 Misa u
Virovitici

Sv. Bernard, opat

20. kolovoza 2022.

SUHOPOLJE
08:00
SUHOPOLJE

+ Danijel Hećimović i Tomislav
Dumenčić

+ Terezija, Vlado, Ivan, Ivan
Rokinger

+ Sonja Rokinger
+ Drago Križanac, Veselka
Rogina

21. NEDJELJA KROZ GODINU 21. KOLOVOZA 2022.
SUHOPOLJE: 08:00 +Ob. Rokinger, Maras i Marija Hlavsa
VELIKA I MALA TRAPINSKA : 09:30 + Za sve žive i preminule
SUHOPOLJE :11:00 - Za sve župljane žive i preminule
VOĆIN 18:30 Slavlje 25. obljetnice Požeške biskupije
Ponedjeljak Bl. Dj. M. Kraljica
22. kolovoza 2022.
Utorak Sv. Ruža Limska
23. kolovoza 2022.
Srijeda Sv. Bartol, apostol
24. kolovoza 2022.
Četvrtak
25. kolovoza 2022.
Petak
26. kolovoza 2022.
Subota Sv. Monika
27. kolovoza 2021.

Vjenčanje 16:30

Dean Meršić i Manuela Dorić

22. NEDJELJA KROZ GODINU 28. KOLOVOZA 2022.
SUHOPOLJE: 08:00 + Maja, Igor i Blaženka Petrović
SUHOPOLJE:11:00 - Za sve župljane žive i preminule

Glasnik

Župe sv. Terezije Avilske

God. XXIII Br.15- 14. 8. 2022.

Suhopolje

Velika Gospa
Svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije
dušom i tijelom u nebesku slavu poziv je nama svima
koji se držimo primjera i puta naše nebeske Majke, da
još intenzivnije razmotrimo ovo najveće otajstvo
njezina života ponuđeno da nam bude poseban znak i
putokaz u životu. No nas svetkovina Marijina
uznesenja poziva da mi usprkos svega podignemo
svoja srca i uzdignemo duše put nebeskog prijestolja na kojem je Bog
proslavio našu Majku, te da jasno shvatimo i prihvatimo da je tamo naš cilj
kojem nas dobri i milosrdni Bog vodi. I ne trebamo se bojati protivljenja i
protivština poradi vjernosti Bogu. Da je i Marija htjela utjehu ovoga svijeta, da
je htjela pošto poto da je svijet pusti na miru, to jest da je Zmaj ne progoni,
popustila bi pred zahtjevima svijeta. To znači da je se mogla odreći Djeteta koje
joj je Bog podario kad ju je pozvao da postane suradnicom njegova milosrđa.
Istom logikom se stari Zmaj služi i danas s nama. Kršćanima nudi sve, samo da
se odreknu Isusa. Nudi im svaku ugodu i ispunjenje želja, pod uvjetom da Isusa
ne drže u srcu i umu kao najveću dragocjenost. Sve nam daje da budemo kao i
drugi ljudi, to jest da djelujemo i živimo kao da Isusa nema u našim životima i
obiteljima, u narodu i društvu. No dok slavimo Marijino uznesenje dušom i
tijelom na nebo, mi smo ojačani njezinim primjerom i zaštitom. Poput nje
držimo se uvijek Božjega milosrđa, a ne nasjedajmo na ovo prividno milosrđe
svijeta koje je samo obmana i laž. Istinsko milosrđe je samo ono koje nam
iskazuje Bog koji nas želi proslaviti proslavom kojom je proslavio svoga Sina i
Blaženu Djevicu. I ne bojmo se poteškoća i križeva, muka i nevolja kroz koje
nam je proći, jer ako Bog nije iskazao milosrđe a da se i sam ne podvrgne križu,
zašto da mi tražimo drugi put? Marija je uvijek išla putem posvemašnje
vjernosti Bogu, te je i došla u nebesku slavu. A mi je nasljedujmo i držimo se
tog istog cilja kojem nas Bog vodi, u tu istu slavu kojom je Trojedini Bog
nagradio i našu Majku, te ćemo ga zajedno s njom, sa svima svetima , hvaliti
po sve vijeke vjekova.

Župne obavijesti:
- Od srca svim župljanima čestitam svetkovinu

Velike Gospe, također i našoj općini Suhopolje,
čestitam Dan općine Suhopolje!
-Dobri Bog neka bude svima na pomoći i uzvrati mu svojim
blagoslovom, a Velika Gospa neka nas štiti i čuva !
- Od srca zahvaljujem svećenicima na predvođenju trodnevnice, osobito
svim župljanima, suradnicima i ljudima dobre volje na uloženom trudu i
naporu oko ovogodišnje trodnevnice i priprave za svetkovinu Velike Gospe.
- 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 20. kolovoza : Trg Sv. Terezije
Subota 27. kolovoza : Kralja Tomislava (parna i neparna strana)

VJERSKE ISTINE O MAJCI ISUSOVOJ
O Blaženoj Djevici Mariji danas imamo četiri vjerske istine. Nazivamo ih dogmama
koje su dužni vjerovati svi članovi Crkve.
1. vjerska istina MARIJA BOGORODICA. Taj naslov Marija dobiva na Crkvenom
saboru u Efezu 431. godine. Biskupima je tada bilo jasno da Bog kao Bog ne može
imati ljudsku majku. Naslov Bogorodica znači da je ona majka Utjelovljene riječi i
prava majka djeteta koji je u isto vrijeme Bog. Naziv Bogorodice upotrebljavaju
kršćani Istoka, a kršćani Zapada je nazivaju Majkom Božjom. Blagdan se
slavi 1.siječnja.
2. vjerska istina MARIJA DJEVICA. Iako ova istina nikada nije proglašena
dogmom, najstarija je. Mariju Djevicom nazivaju evanđelisti Matej i Luka. Marijino
djevičansko začeće znači da je puna milosti, Božje naklonosti, da je draga Bogu.
3. vjerska istina MARIJA BEZGREŠNA. Svetkovinu Marijina začeća (ali ne i
bezgrešna) susrećemo u 11.stoljeću. Istaknuti bogoslovci srednjeg vijeka Albert
Veliki, Toma Akvinski, Bonaventura i posebno franjevac Ivan Duns Skot smatraju
da je Marija od Boga bila sačuvana od svakog grijeha u vidu zasluga zbog rođenja
Isusa kako bi postala Otkupiteljeva majka. Dogmu je proglasio papa Pio IX.
8.prosinca 1854.god. Pod tom istinom Marija se objavljuje četiri godine kasnije
Bernardici u Lurdu. Blagdan se slavi 8.prosinca.
4. vjerska istina MARIJA NA NEBO UZNESENA. Kako je smrt posljedica grijeha,
a Marija je Bezgrešna, tako je ona mogla biti izuzeta od smrti. To uznesenje nije
Marijina moć, već Božja. Marija je umrla prirodnom smrću jer je imala smrtno
ljudsko tijelo, ali Bog nije dopustio da njeno tijelo trune u zemlji. Naznake o
Marijinom uznesenju nalazimo već kod sv. Efrema i Epifanija u 4 stoljeću. Svi
bogoslovci naučavaju ovu istinu u 10. stoljeću. Papa Pio XII. je 1.studenog.1950.
godine ovu istinu proglasio dogmom. Ovaj blagdan slavi se 15. kolovoza.

Molitva Gospi za posvetu obitelji
Isuse, Marijo! S Josipom ste živjeli u nazaretskoj
obitelji, zato vam je draga svaka obitelj, dakle i naša.
Majko Marijo, Kraljice obitelji, naša se obitelj, ujedinjena
u međusobnoj ljubavi, danas izručuje tvom Bezgrješnom
Srcu. Primi nas pod svoju majčinsku zaštitu i vodi nas k
svome Sinu Isusu. Gospodine Isuse, ujedinjeni u tvoje ime, po Marijinu
Bezgrješnom Srcu posvećujemo se i izručujemo tvom Presvetom Srcu.
Učini naša srca po Srcu svome, da bi Ti u nama i među nama sve više
živio. Presveto Srce Isusovo, Bezgrješno Srce Marijino, pomozite nam
da mognemo savjesno vršiti svoje dužnosti, živjeti prema Božjim i
crkvenim zapovijedima, osobito zapovijedi ljubavi prema Bogu i prema
bližnjemu, da uzmognemo prihvatiti Evanđelje u svoje srce i ravnati se
prema nauku crkvenog učiteljstva pod vodstvom Petrova nasljednika.
Želimo poštovati jedni druge, biti strpljivi jedni prema drugima, opraš
tati si međusobno, poput Krista predano nositi svoj križ i truditi se za
onu ljubav koja je spremna položiti svoj život za drugoga. Ne želimo se
zatvarati sami u sebe, nego hoćemo biti pažljivi i otvoreni prema
potrebama rodbine i drugih ljudi. Kao domaća Crkva, neka naša obitelj
bude zajednica milosti i molitve, škola ljudskih i kršćanskih kreposti,
napose kreposti ljubavi. Rado ćemo sudjelovati u životu župske
zajednice, sudjelovati na svetoj Misi, te u sakramentu svete ispovijedi
ostvarivati izmirenje s Bogom i među sobom. Euharistijski kruh neka nas
učini jednim jedinim tijelom. Svakodnevna obiteljska i osobna molitva
neka nam budu najjači poticaj za prihvaćanje svih odgovornosti koje
imamo kao kršćanska obitelj. Presveto Srce Isusovo, Bezgrješno Srce
Marijino, čuvajte nas od svakog grijeha. Posebno odlučujemo da ćemo
se čuvati grijeha protiv vjere, ufanja i ljubavi, grijeha psovke i bludnosti,
grijeha jezika i zavisti, grijeha mržnje i svakog zla. Obećajemo da ćemo
svetkovati dane Gospodnje. Pomozite nam da uzmognemo stalno živjeti
u Božjoj milosti te vam ostanemo vjerni do kraja. Neka svi članovi naš
e obitelji postignu sretnu starost i vječnu radost na nebu. Amen!

Darovi naših župljana za obnovu i elektrifikaciju zvona
Ob. Ganić i Grbačić; 400 kn, Ob. Marić; 200 kn, Ob.Čorko; 500 kn, Jedna
osoba; 50 Eur, Bara Androić; 200 kn, Siniša Kovačević; 500 kn, Jedna
obitelj; 3000 kn, Ob. Marijana Kelekovića; 1000 kn,

Hvala od srca!!

Izdaje: Župa Sv. Terezije Avilske, Suhopolje. 033/771-274
Broj mob. 099/6775909

