29. NEDJELJA KROZ GODINU 16. LISTOPADA 2022.
SUHOPOLJE : 08:00 + Ob. Presečan, ob. Ibriks, Ivandi,
OREŠAC : 09:30 +

SUHOPOLJE : 11:00 - Za sve župljane žive i preminule
Ponedjeljak
17. Listopada 2022.
Utorak
Sv. Luka Evanđelista
11. Listopada 2022.
Srijeda,
19. Listopada 2022.
Četvrtak,
20. Listopada 2022.
Petak,
21. Listopada 2022.
Subota,
Sv. Ivan Pavao II.
22. Listopada 2022.

08:00
SUHOPOLJE
LUKAČ 18:30
18:00
SUHOPOLJE
18:00
SUHOPOLJE
18:00
SUHOPOLJE
08:00 SUHOPOLJE
18:00 - Vjenčanje

+ Ob. Zdjelar, Reder,
Grladinović, Maza.
+ Ana, Željko i Antun
Pintač
+ Josip i Kata
Radanović
+ Veronika Katelenić i
Zdenka Ostojić
+ Ob. Androić i Grgos
Denis Bišćan, Anamarija Marić

30. NEDJELJA KROZ GODINU 23. LISTOPADA 2022.
SUHOPOLJE: 08:00 + Željko,
OREŠAC:
09:30
SUHOPOLJE : 11:00 -

Ponedjeljak
24. Listopada 2022.
Utorak
25. Listopada 2022.
Srijeda
Sv. Dimitrije Srijemski,
26. Listopada 2022.
Četvrtak
27. Listopada 2022.
Petak
Sv. Šimun i Juda Tadej
28. Listopada 2022.
Subota
29. Listopada 2022.

Marica i Andrija Pemper i ob. Dumenčić

Za sve župljane žive i preminule

18:00
SUHOPOLJE
18:00
SUHOPOLJE
18:00
SUHOPOLJE
18:00
SUHOPOLJE
08:00
SUHOPOLJE

+ Josip Terka i Verica
Škrivanj
+ Novak Aleksandra i
Stela; Dragica i Ivan
Maletić
+ Ivan Krainović
+ Marija Vuković

31. NEDJELJA KROZ GODINU 30. LISTOPADA 2022.

SUHOPOLJE: 08:00 + Karaman Marko, ob. Vuković, + Humendiger Slavica
+ Željko Škorjanec
OREŠAC : 09:30

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

Glasnik

Župe sv. Terezije Avilske

God. XXIII Br.19 - 16.10. 2022.

Suhopolje

VJERNIKOVA ZAHVALA ZA ŽUPU

Hvala ti, Gospodine, što si nam darovao Crkvu,
otajstvo tvoje prisutnosti u svijetu
i znak vječnoga zajedništva s tobom.
Hvala ti, Gospodine, što si nam darovao župu,
vjerničku obitelj koja živi od tvoje ljubavi.
Hvala ti za mjesto gdje djeca rastu u jednu zajednicu,
gdje mladi pronalaze tvoju blizinu, susret i nadu, gdje muževi
i žene razmjenjuju životna iskustva i zajedno se zalažu za
dobro svojih bližnjih; gdje su obuhvaćeni titraji postojanja od
rođenja do smrti.
Hvala ti, Gospodine, što postoji župa,
prostor uzajamne darovanosti,
gdje se može izraziti briga i suosjećanje,
gdje življena vjera pokazuje svoju snagu,
gdje se zajednički moli i pjeva,
gdje se tebi obraćamo za blagoslov.

Hvala ti, Gospodine, što postoji župa,
jer u njoj gori plamen žive Riječi evanđelja;
u njoj se vjera naviješta i prenosi drugima,
u njoj se odgaja za ljudskost i sebedarje
po uzoru na Isusov prolazak zemljom.
Hvala ti, jer se u župi zemaljske obitelji
susreću u svjetlu i daru iste nebeske obitelji jer u njoj žive
različitosti u jedinstvu, jer se u njoj spajaju jezici, krajevi i
narodi, jer nas upućuje prema novoj domovini.
Hvala ti za župu u kojoj se učimo poštivati druge,
usklađivati svoje korake s tvojom voljom,
nesebično raditi i nositi kruh gladnima

te tvojom riječju natapati zemlju, radujući se nedjelji i hraneći
se s tvoga oltara.

Župne obavijesti:
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

Uređenje i čišćenje župne crkve;
Subota 22. Listopad : Kralja Tomislava (parna i neparna)
Srijeda 29. Listopada: S. Radića, M. Gupca, V. Lisinskog, I. Zajca, Osječka

Župnikova riječ zahvale uz proslavu sv. Terezije Avilske
Draga braćo i sestre, dragi župljani, braćo svećenici od srca vas
sve pozdravljam! Čestitam svima vama blagdana svete Terezije Avilske,
i proslavu 220 godina postojanja naše župne zajednice! Ovim zahvalnim
slavljem i trodnevnicom koje nas je okupljala oko Isusova stola smijemo
se radovati što je naša župa mjesto susreta, rasta u vjeri, molitve i
razgovora s Bogom. Župa nas kao djecu prima i oblači u krsnu milost
sakramentom Krštenja, hrani nas s euharistijskog Isusova stola, hrabri
nas na početku ženidbenog slavlja, moli na oproštaj ovozemaljskog
hodočašća. Kada se osvrnemo smijemo biti ponosni jer naša župa u svojoj
dugoj prošlosti od 1802. do danas nastoji biti Isusova zajednica vjernika
koji u trci života traže pomoć i snagu od Boga. Danas smijemo uskliknuti;
Hvala ti Gospodine nas svemu što si nam darovao, na vjernicima i
župnicima, svim pastirima koji su sebe utkali i ugradili u prošlosti naše
župe. Pomozi nama danas da budemo odaniji i bolji, zauzetiji i vjerniji
Bogu, našoj obitelji, prijateljima i svima koji su nama povjereni. Korake
na upravi putevima mira, blagoslov nam podaj!
Danas je potrebno izreći riječ zahvale brojnim znanim i neznanim
župljanima, župnim suradnicima, osobito vjeroučiteljima, tihim
moliteljima, župnim čitačima, pjevačima i ministrantima, sakristanima,
zvonarima kako u Suhopolju tako i u svim selima naše župe, oni tiho i
zauzeto pomažu da župa živi, da se Gospodin proslavlja dostojno i lijepo.
Posebnu zahvala upućujem svim bivšim župnicima i kapelanima
koji su ovom župom upravljali od prvog župnika Tome Horvata koji je 59

godina upravlja do moga prethodnika vlč. Pavla
Filipovića koji je danas s nama!
Radujem se da ovom slavlju župe srdačno
pristupaju brojna društva, udruge i zajednice koje
djeluju na području župe i općine Suhopolje, na njihovoj
pomoći i prisutnosti, čast i hvala braniteljima koji su
pripremili objed, hvala vatrogascima DVD-a Suhopolje i
Borov, velika hvala domu za odrasle Borova, hvala
volonterima i udruzi Kreda, hvala našim lovačkim
društvima, hvala našim nogometašima. Hvala vam što
imate srca i volje, oka i uha da činiti dobro, boriti se za
boljitak naše župe i čitavoga društva, osobito potrebnih.
Ljudska je riječ nedostatna, manjkava i uvijek će nekoga
ispustit i zaboraviti u zahvaljivanju. Potrebno je zahvaliti svima koji
su strpljivo sudjelovali u večerima duhovne priprave, tržeći okrjepu i
snagu od Gospodina!
Brojene obitelji, majke, bake i supruge pripremile su obilje
kolača, hvala vam od srca na trudu i ljubavi!
Hvala svećenicima iz župa virovitičkog dekanata, osobito
hvala mons. Jurju Batelji postulatoru kauze bl. Alojzija Stepinca,
hvala župnicima iz drugih župa. Hvala našim vinarima, našim
djelatnicima Suhokoma, te veliko hvala na zauzetosti našoj općini
Suhopolje, svim djelatnicima te gosp. Goranu Doležalu u pripremi,
pomoći za ove slavljeničke dane! Među nama su dragi gosti nositelji
javnih dužnosti; gospoda saborski zastupnici, gospodin župan, hvala
vam na prisutnosti! Osobito i od srca izričem zahvalu i ime svih
župljana i vjernika prof. fra Anti Vučkoviću, na ovim danima u
kojima smo lomeći Riječi pisma promišljali čije savjete u životu
slušamo, na kojem putu stojimo, u kojem zboru sjedimo. Molimo da
poput sv. Terezije imamo jasnoću da Isusova riječ ima prednost pred
svim drugim riječima. Hvala vam fra Ante na jednostavnosti i blizini!
Slavlje obljetnice nije slavlje zaključaka, nego molitve za
novu snagu, bolje odluke i jasnije ciljeve kako u odnosu prema
čovjeku, još odanije prema Bogu. Ovakva slavlja su lijepa ali njihova
poruka obvezuje da se svi trudimo biti Isusovi učenici, braća i sestre
Crkve koji je Krist osnovao i on jamči da je vrata paklena neće
nadvladati! Dajmo se i nadalje od Isusa učiti i voditi jer On je naš
Put, Istina i Život!
Izdaje: Župa Sv. Terezije Avilske, Suhopolje. 033/771-274

099/6775909

