
25. NEDJELJA KROZ GODINU 18. RUJAN  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             

Ponedjeljak    

19. Rujna  2022. 

Sprovod; Velika 

Trapinska 14:30 

Misa u Suhopolju 

 

+ Mile Šuper 

Utorak      

20. Rujna  2022. 

19:00 

SUHOPOLJE 
+ Ob. Čorko, Marković, 

Pinter i Kiš 

Srijeda  Sv. Matej, apostol 

21. Rujna  2022. 

19:00 

SUHOPOLJE 
+ Ivan Rajković 

Četvrtak      

22. Rujna  2022.  

19:00 

SUHOPOLJE 
+ Tomislav i ob. Dumenčić, 

Danijel Hećimović, ob. Rupert 
Petak  Sv. Pio iz Pietrelcine 

23. Rujna 2022. 

19:00 

SUHOPOLJE 
+ Antun i Terezija Hokal 

Subota    Biskupijski dan u Pž.   

24. Rujna 2022.   

08:00 SUHOPOLJE 

Vjenčanje 17:30 
+ Vlado Čmarec i Danijel Hećimović 

Slaven Kožar i Lucija Bencerić 
 

26. NEDJELJA KROZ GODINU 25. RUJNA  2022. 

         SUHOPOLJE    :   08:00   +Ivan Hodak, +Andrija i Anica Novoselac 

               OREŠAC    :   09:30  + Ivan Nemet 

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

Ponedjeljak   Sv. Kuzma i Damjan 

26. Rujna 2022. 

  

Utorak      Sv. Vinko Paulski  

27. Rujna 2022. 

  

Srijeda    

28. Rujna 2022.  

  

Četvrtak Sv. Mihael, Gabrijel i Rafael 

29. Rujna 2022. 

17:00 

SUHOPOLJE 

- Na čast Bl. Dj. Mariji i sv. Antunu  

- Na čast Bl. Dj. Mariji 

 Petak               

30. Rujna 2022. 

19:00 

SUHOPOLJE 
+ Kristijan Košćak 

+ Sumbuljka Jajalo, Anđa, 

Stipo, Ilija Grgić 
 Subota                         Župno 

1. Listopada 2022. 
   hodočašće  u 
   Vjenčanje 17:30 

Mariju Bistricu polazak u 06:00 

Luka Cvetković i Karolina Bijelić 

27. NEDJELJA KROZ GODINU 2. LISTOPADA  2022. 

            SUHOPOLJE:  08:00  +  Mihovil Hodak  

                     OREŠAC 09:30  

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

                          Glasnik 
                     Župe sv. Terezije Avilske 
                                                        Suhopolje 

 

  DVADESET  PETA  NEDJELJA  KROZ  GODINU 

 
Mir vama, dragi župljani! Zahvalni Bogu za 

tolike milosti kojima nas obdaruje kroz našu 
svakodnevicu. Današnja nas čitanja stavljaju pred nas 
same i našu savjest da se pitamo što ili tko je moj Bog 
ili bog? Kome posvećujem svoj život, svoje snage i 
sposobnosti, svoje vrijeme? Je li to zemaljsko 
bogatstvo koje je postalo moje sve i sve sam tome 
podložio. Želim samo više imati i više uživati. Što 
ostavljam svojoj djeci i naraštajima koji dolaze? I 
konačno ona Isusova „Ne može se služiti dvojici 
gospodara, Bogu i bogatstvu“ je li za mene ozbiljna 

opomena da se trgnem i nešto bitno promijenim u svom životu Ako je 
vjerovati Lukinu evanđelju koje nam danas donosi Isusove riječi to ipak 
nije moguće. Varaju se svi oni koji misle da je moguće, jer Isus je ovdje 
vrlo jasan i ne dvosmislen. Ono što nas pomalo golica i buni jest činjenica 
koju i sam Isus navodi, a govori kako su sinovi ovoga svijeta lukaviji od 
sinova svjetlosti. Drugim riječima dok ostavljaju dojam bogobojaznih ljudi 
služe isključivo sebi i jačanju svoga bogatstva na uštrb redovito onih koji 
su najslabiji. Takvima Isus danas poručuje da je njihovo služenje 
ovozemaljskom bogatstvu ujedno i njihov kraj. Sami su ga izabrali! A 
sinovi svjetlosti ionako znaju da čovjek može imati beskrajno mnogo pari 
cipela, no samo jedne može nositi!  

U ovom tjednu započinjemo sa župnim vjeronaukom. To sigurno 
spada u najvažnije aktivnosti u župi. To nije samo formalno pripremanje 
za primanje određenih sakramenata, nego upućivanje u život. Stoga 
posebno osjećamo zahvalnost našim vjeroučiteljima koji daruju svoje 
vrijeme i sposobnosti. Znajmo to cijeniti. Isto tako molitvom  pratimo 
ostala događanja u župi te vidimo gdje se možemo više uključiti. S Božjim 
blagoslovom i zagovorom sv. Terezije  kročimo kroz ovu pastoralnu 
godinu. 

God. XXIII Br.17 - 18. 9. 2022. 



Župne obavijesti:    
- Župno hodočašće u Mariju Bistricu 
1.10. 2022., Polazak u 06;00 iz  
Suhopolja. 

-  Upis novi  kandidata za sakrament 

Prve Sv. Pričesti imamo u ovome tjednu u ponedjeljak, utorak  i  

srijedu od 15:30 do 18:30 sati. Molim roditelje  da na upis dođu 

zajedno i povedu dijete. Roditelji neka na upis donesu ispunjenu i 

potpisanu Upisnicu! Hvala! 

                Raspored župnog vjeronauka za ovaj tjedan 
- Prvopričesnici četvrtkom u 15:00 sati 
- Učenici 6.  razreda u srijedu u 15:00 sati (1. i 3. srijeda) 
- Učenici  7. razreda u srijedu u 15:00 sati (2. i 4 srijeda) 
- Učenici 8. razreda svakog petak u 15:00 sati 

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

Vjesnik biskupa Langa 

Uređenje i čišćenje župne crkve; 
Subota      24.  rujna : Đure Basaričeka, Gajeva, Andrije Hebranga 

Subota 1. Listopada:Petra Preradovića, Kralja Zvonimira i J. Bana Jelačića 

Biskupijski dan o 25. obljetnici Požeške biskupije 
Ovime pozivam sve svećenike, đakone, vjeroučitelje, odgojiteljice u vjeri, 

članove župnih pastoralnih i ekonomskih vijeća, lektore, izvanredne djelitelje svete 

pričesti, članove župnih pjevačkih zborova, pjevačkih zborova mladih, crkvenih 

udruga i pokreta, molitvenih zajednica te učenike i djelatnike biskupijskih katoličkih 

škola, da sudjeluju na Biskupijskom danu. Za sve sudionike Biskupijskog dana 

program započinje u 9.30 sati  po sljedećem rasporedu: 

Svećenici, redovnici i đakoni, sestre redovnice, vjeroučitelji i odgojiteljice u vjeri 

okupit će se u Dvorani sv. Terezije Avilske u Požegi (D. Lermana 1). 

Svi članovi župnih ekonomskih i pastoralnih vijeća, lektori i izvanredni djelitelji 

svete pričesti sudjelovat će u crkvi Duha Svetoga u Požegi na programu koji za njih 

započinje također u navedeno vrijeme. 

Članovi crkvenih udruga, pokreta i molitvenih zajednica okupit će se u isto vrijeme 

na programu u Dvorani bl. Alojzija Stepinca Biskupskog doma u Požegi. 

Učenici i djelatnici svih biskupijskih katoličkih škola svoj će program od 9.30 sati 

imati u prostorima Odgojno-obrazovnog centra Požeške biskupije u Požegi. 

Članovi župnih pjevačkih zborova okupit će se u crkvi sv. Lovre u Požegi, gdje će 

imati i vježbu liturgijskog pjevanja za euharistijsko slavlje u Katedrali. 

Članovi župnih zborova mladih, susrest će se u 9.30 u pastoralnoj dvorani 

Franjevačkog samostana u Požegi. I oni će između ostalog imati vježbu pjevanja za 

euharistijsko slavlje u Katedrali, kao i pripravu za nastup pred mladima 

katoličkih škola nakon svete mise u prostorima Odgojno-obrazovnog centra. 

Svim navedenim skupinama koje sudjeluju na Biskupijskom danu bit 

će na zborovanju prikazan ishod sinodskog savjetovanja o pitanjima koja se na 

njih odnose. Povjerenici za pojedina pastoralna područja predstavit će potom 

prijedlog okvirnog plana i programa koji kao odgovor na utvrđeno stanje u 

sinodskom savjetovanju valja ostvarivati u sljedećim pastoralnim godinama. 

Na euharistijskom slavlju u 11.30 sati u požeškoj Katedrali sudjelovat će sve 

navedene skupine, gdje će pojedini pastoralni povjerenici predati 

dijecezanskom biskupu prijedloge programa svoga djelovanja, oblikovane na 

temelju sinodskog savjetovanja i njihova dosadašnjeg rada. Osim toga bit će 

proglašene odluke Biskupijskog dana, čiji dokument će dijecezanski biskup 

uručiti svakom župniku, kako bi ga on u nedjelju, 25. rujna o. g. proglasio 

vjernicima u župnoj crkvi na svim svetim misama. 

 

MOLITVA SV. TEREZIJI AVILSKOJ 
 

Sveta Terezijo od Isusa, zaštitnice naše 
župe, 

tebe je Bog obasuo posebnim milostima. 
U velikim poteškoćama života 

darovao ti je iskustvo svoje blizine 
i jasnoću da je našem nemirnom srcu 

samo on dostatan. 
Pomozi da i nama Bog bude blizu u 

životnim nevoljama, 
te tražimo samo njega, 

i tako postignemo istinsku sreću 
sada i u vječnosti. 

Po Kristu Gospodinu našem. Amen. 
       Sveta Terezijo Avilska, moli za nas! 
 

Kutak za šalu  Grešnici  - Jedan dan su tri prijatelja pecala. Dobro su se zabavljali sve dok je 

prvom prijatelju postalo očito neugodno. Kada su ga pitali što mu je, odgovorio je: - Obojica ste 
odrasli muškarci pa vam vjerojatno mogu reći. Znam da nikome nećete reći. Imam ljubavnu vezu 
sa udanom ženom. Molim vas, molite se za mene. Dogovorili su se da će se moliti za njega. 
Prošlo je neko vrijeme i drugom prijatelju je isto tako postalo očito neugodno. Kada su ga pitali, 
rekao je: - Imam jednu lošu naviku što kradem po trgovinama. Ne želim krasti, ali ne mogu se 
kontrolirati, molim vas da se molite za mene. Svi su rekli da će se moliti za njega. Tada je trećem 
prijatelju postalo vrlo neugodno. Pitali su ga da li ima nešto priznati, a ovaj je odgovorio: - Moj 
problem je ogovaranje, i jedva čekam da se vratim i svima ovo ispričam!!! 
 

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


