23. NEDJELJA KROZ GODINU 4. RUJAN 2022.

SUHOPOLJE : 08:00 + Stjepan i Željko Androić
OREŠAC : 09:30 + Ivan Nemet
SUHOPOLJE : 11:00 - Za sve župljane žive i preminule
Ponedjeljak
5. Rujna 2022.
19:00
Utorak
SUHOPOLJE
6. Rujna 2022.
19:00
Srijeda Sv. Marko Križevčanin
+ Minka i Jula Dorić
SUHOPOLJE
7. Rujna 2022.
Četvrtak MALA GOSPA
08:00
+ Mato, Klara i Branko
8. Rujna 2022.
SUHOPOLJE
Majić, + Ivo i Mara Livaja
09:00
Rođenje Blažene
ZVONIMIROVO -Za sve pokojne u Zvonimirovu
Djevice Marije
18:30 VOĆIN
19:00
Petak
- Za zdravlje
SUHOPOLJE
9. Rujna 2022.
08:00
Subota
+ Ante, Nikola, Bidizena
SUHOPOLJE
10. Rujna 2022.
Štefanac, Maja Kožić
24. NEDJELJA KROZ GODINU 11. RUJNA 2022.

SUHOPOLJE : 08:00 + Rihard Tereza Emlinger
OREŠAC : 09:30 + Ivan Nemet
SUHOPOLJE : 11:00 - Za sve župljane žive i preminule
Ponedjeljak Ime Marijino
12. Rujna 2022.
19:00
Utorak Sv. Ivan Zlatousti
SUHOPOLJE
13. Rujna 2022.
19:00
Srijeda Uzvišenje sv. Križa
SUHOPOLJE
14. Rujna 2022.
19:00
- Na nakanu
Četvrtak Gospa Žalosna
SUHOPOLJE
15. Rujna 2022.
19:00
Petak
SUHOPOLJE
16. Rujna 2022.
08:00 SUHOPOLJE
Subota
+ Marija, Ivica i Marko Slavić
Vjenčanje 17:00
17. Rujna 2022.
Luka Bajan i Suzana Varkonyi
25. NEDJELJA KROZ GODINU 18. RUJNA 2022.

SUHOPOLJE: 08:00 + Andrija i Ruža Hasanec
BOROVA - IME MARIJINO 09:30 - Za sve žive i preminule iz Borove
SUHOPOLJE: 11:00 - Za sve župljane žive i preminule

Glasnik

Župe sv. Terezije Avilske

God. XXIII Br.16 - 4. 9. 2022.

Suhopolje

Zazvati u pomoć Duha Svetoga na
početku nove školske godine!
Mir vama, dragi župljani!
S rujnom se pomalo vraćamo u godišnju rutinu
s obzirom na vrtićke, školske, akademske i
radne obveze. Valja nam zato s pouzdanjem u
Boga započeti sve svoje obveze kako bismo ih
uspješnije svladavali. Usporedno sa školskom,
započinjemo još jednu pastoralnu godinu kada
će školarci nastaviti sa župnim vjeronaukom,
kada će se prvopričesnici i krizmanici
pripremati za primanje sakramenata. Početak pastoralne godine
prilika je i za one koji se žele aktivnije uključiti u život župne
zajednice sviranjem ili pjevanjem u zboru, ministriranjem, čitanjem
na misi, karitativnim radom ili kako drugačije. U ovom tjednu
slavimo blagdan Rođenja BDM – Mala Gospa. Prigoda je za
hodočašće u Voćin gdje misno slavlje predvoditi naš biskup msgr.
Antun Škvorčević. Sutrašnjim danom počinje nova nastavna
godina, molimo Duha Svetoga za svaki dan predstojeće školske,
pedagoške i pastoralne godine. Dragi naši đaci!! Jeste spremni!?
Prvaši!? Samo hrabro, ovoga ponedjeljaka u škole, a uskoro
počinje i župna kateheza u našoj župi. Zaziv Duha Svetoga za
početak nove školske i pastoralne godine za našu župu biti
će u nedjelju 11. rujna u 11: 00 sati, a nakon mise blagoslov
djece. Svim učenicima i učiteljima
želimo obilje Božjega
blagoslova, strpljivosti i radosnog uspjeha!

Župne obavijesti:
- Na blagdan Male Gospe
hodočastimo u Voćinsko svetište.
- Svi koji toga dana žele hodočastiti
pješačeći iz Suhopolja u Voćin polazak je ispred župne crkve u 9:00 h
Mise na blagdan Male Gospe u Voćinu slave se u 7:30., 11:00 i
središnje slavlje u 18:30 sati.
- Na blagdan Male Gospe slavimo proštenje u Zvonimirovu, sveta
misa u 9:00 sati.
- U nedjelju 18. rujna slavimo proštenje Imena Marijina u Borovi u
9:30 sati.
- Župno hodočašće u Mariju Bistricu 1.10. 2022. Upisati se možete u
sakristiji nakon misa nedjeljom i radnim danom nakon mise.

- Crkveni tisak: Glasnik SIM, Glas Koncila, Radosna vijest, Zajedništvo,
Vjesnik biskupa Langa

Uređenje i čišćenje župne crkve;
Subota 10. rujna : Vladimira Nazora, Eugena Kvaternika
Subota 17. rujna : Bl. Alojzija Stepinca, Dubrovačka i Kolodvorska
Uz blagdan Male Gospe
Po kalendaru blagdan Male Gospe je uvijek 8. rujna. Zove
se tako, budući da se slavi “mala Marija”, spomendan
Marijina rođenja, za razliku od “Velike Gospe”, blagdana
Marijina uznesenja na nebo, 15. kolovoza. Blagdan Male
Gospe ima svoje početke u Jeruzalemu, u 5. stoljeću. Tada
je, naime, na mjestu gdje je prema predaji stajala Marijina
rodna kuća, sagrađena crkva u čast svetoj Ani, Marijinoj
majci. Kao spomen na ovu posvetu razvio se blagdan u čast
Male Gospe: najprije na kršćanskom Istoku, a od 7. stoljeća
i na Zapadu. Za crkveni kalendar je karakteristično da za
kalendarske spomendane svetaca uzima njihov “rođendan
za nebo”, to jest njihov smrtni dan. U tri slučaja se, naprotiv,
kao blagdan slavi početak zemaljskog života: Isusovo rođenje na Božić, rođenje
Ivana Krstitelja 24. lipnja i Marijino rođenje – Mala Gospa 8. rujna. Drugim
blagdanom slavi se i završetak njihova zemaljskog života. To je prije svega zbog
zasebne uloge koju su u Božjem djelu spasenja imale ove tri osobe. Davna
latinska izreka to ovako sažima: – Ivan je bio zvijezda, Marija jutarnja zora,
Kristovo rođenje sunčev izlazak. Iako je Mala Gospa manji blagdan, vrlo je
drag puku. Toga dana mnogi hodočaste u marijanska svetišta ili barem na misu u
najbližu crkvu. Mala Gospa donosi jesen pa se u puku kaže “Gospa Mala – jesen
prava!” O Maloj Gospi se lastavice skupljaju za odlazak. U puku je riječ, da ih
Marija odvodi u tople krajeve, kao što ih i vraća na proljetni marijanski blagdan
Blagovijest

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

099/6775909

ROĐENDANSKA PROSLAVA ZA MALU GOSPU
Uz blagdan Rođenja Blažene Djevice Marije - Mala
Gospa, pripremite s djecom Gospi rođendansku proslavu!
Osnovno pravilo: neka djeca vode pripreme, ipak je to
proslava Male Gospe. Evo nekih prijedloga. Pronađite
istaknuto mjesto u prostoriji u kojoj ćete imati Gospinu
rođendansku proslavu i stavite na njega Gospin kip ili sliku.
Ako imate plavi stolnjak, čipku ili til možete ih upotrijebiti za
ukrašavanje. Još dodajte cvijeće i svijeće. Neka djeca pred
kip donesu svoje čestitke/molitve.
Najljepši poklon koji možete dati Gospi na ovaj dan jest
zajednička obiteljska krunica s razmatranjem radosnih
otajstava. To je kao da ste Gospu nazvali na telefon i čestitali
joj rođendan! Svakako se potrudite i otiđite zajedno na misu. Objasnite im kako
oni predstavljaju ljubav koju Majka Marija ima prema njima i potvrdite im kako
ona čuje sve njihove molitve. Naravno, kao prava majka po potrebi ih i ispravlja
i nadopunjava.

Iz molitve jedne majke za svoje školarce…
Da budete poslušni poput Abrahama.
Da vodite druge poput Mojsija.
Da radite marljivo poput Nehemije.
Da vaša nada bude nepokolebljiva poput Josipove.
Da, poput Davida, ostanete u Božjoj ljubavi čak i kada vam svi
grijesi budu razotkriveni.
Da se, kao Ilija, uvijek nanovo ustanete kada vas život obori.
Da uz sebe imate vjerne prijatelje, kakvi su bili Šadrak, Mešak i
Abed Nego
Da budete zreliji od svojih vršnjaka, poput apostola.
Da usmjeravate ljude oko sebe Bogu, kao što je Andrija ljude u
svojoj blizini privodio Isusu.
Da ljubite poput Petra.
Da budete vjerni poput Danijela.
Da volite ljude kao što to vaš otac čini.
Iznad svega, molim da svoj život povjerite Gospodinu i uvijek u
svemu tražite Njegovu volju.
Psalam 63 u četvrtom retku kaže: „Ljubav je tvoja bolja od života,
moje će te usne slaviti.“. Želim da ovo spoznate, da svim srcem
kličete ove riječi. Želim da živite taj psalam svaki dan. Srce mi
zaigra od radosti kada pomislim na sve avanture koje su pred
vama. Nitko na ovome svijetu ne navija za vas glasnije od mene i
tate. Da niste moji, zavidjela bih majci koja vas je rodila.
Volim vas najviše, Mama

