
ROĐENJE GOSPODINOVO BOŽIĆ  25. PROSINAC  2022. 

     SUHOPOLJE : 08:00 + Ivan Bišćan, Stjepan Kušan, Ivan Maras, Željko Kasal 

               OREŠAC : 09:30 +  

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

Ponedjeljak    

26. Prosinac 2022. 

Sv. Stjepan, 
 Prvomučenik 

08:00  SUHOPOLJE 

    09:30  BOROVA 

    11:00  SUHOPOLJE 

+ Ob. Kaučić i Ripli 

+ Dražen Tomljanović 

 

+ Zora Hasanac 

Utorak  Sv. Ivan Apostol 

27. Prosinac  2022. 
   07:30  SUHOPOLJE + Ivan Hodak 

Srijeda   Nevina Dječica 

28. Prosinac 2022. 
   07:30  SUHOPOLJE + Pavle Rukavina 

Četvrtak  

29. Prosinac 2022.  

   07:30  SUHOPOLJE + Pavle Rukavina 

Petak    Sveta Obitelj 

30. Prosinac 2022. 

   07:30  SUHOPOLJE + Željko Milinović 

Subota  STARA GODINA 

Sv. Silvestar 

31. Prosinac 2022. 

   17:00  SUHOPOLJE Sv. Misa 

ZAHVALNICA 

NOVA GODINA Sv. Marija Bogorodica 1. Siječnja 2023.  

            SUHOPOLJE: 08:00  + Klement Hock 

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

Ponedjeljak   

2. Siječnja 2023.    
 

07:30  SUHOPOLJE 

 

+ Dragica Zagorac 

Utorak   

3. Siječnja 2023. 
 

07:30  SUHOPOLJE 

 

Srijeda   

4. Siječnja 2023. 
 

07:30  SUHOPOLJE 

 

Četvrtak   

5. Siječnja 2023. 
 

07:30  SUHOPOLJE 

+ Đuro, Slavko Rokinge, 

Marija Matić 

Petak  ŽUPNO KLEČANJE 

BOGOJAVLJANJE 

 Sveta Tri Kralja 

6. Siječnja 2023. 

08:00  SUHOPOLJE 

11:00  SUHOPOLJE 

18:00 Završetak klečanja 

 s blagoslovom 

+ Slavko Žužić, ob. Maurović 

 

- Za sve župljane žive i 

+ 

Subota  

7. Siječnja 2023. 
  07:30  SUHOPOLJE 

 

- Na nakanu za zdravlje 

KRŠTENJE GOSPODINOVO   8. SIJEČNJA  2023. 

  SUHOPOLJE:   08:00  + Ivan Bišćan, Stjepan Kušan, Ivan Maras, Željko Kasal 
         OREŠAC :   09:30         

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

Glasnik 
 Župe sv. Terezije Avilske 
                                  Suhopolje 

                                                           
Sretan Božić i Nova 2023. godina 

Dragi župljani, mir vama i čestit Božić!  
 Božić u našem okruženju i među bližnjima 
uvijek donosi posebnu radost, blizinu, 
dobrotvornost, zajedništvo, nadu. Neka taj isti 
Božić bude poticaj za susret s utjelovljenim Isusom 
koji nam postaje bliži od nas samih kako bismo bili 
bližnji jedni drugima, kako bismo bili u zajedništvu 
jedni s drugima i sa živim Bogom. Rođeno Dijete 
uvijek iznova budi u nama nadu kako bismo uvijek 
mogli imati pouzdanje u Gospodina. Doista 

„Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na 
svijet; bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne 
upozna.“ Pokušajmo ovog Božića ipak upoznati to Svjetlo rođeno za 
nas. Pokušajmo to Svjetlo donijeti svakome koga susretnemo ovih 
dana osobito u vlastitu obitelj. „I Mir Kristov neka upravlja srcima 
vašim – mir na koji ste pozvani u jednom tijelu! I zahvalni budite!“  

Bez Božića, bez ulaska Boga u svijet u rođenju Djeteta Isusa 
bili bismo bez perspektive Života vječnoga. Imamo stoga danas veliki 
razlog za slavlje. Neka vam je radostan Božić. Svi koji ga iskreno 
slave postaju djeca Božja. Slaviti Božić znači ljubiti, praštati, pohoditi 
starca, pomoći svakome čovjeku,  činiti toliko toga „malenoga i 
neznatnoga“, a tako velikoga baš kao što je Božić - početak našeg 
spasenja. Budimo stoga bolji, vjerniji i složniji u Novoj 2023. godini!  

God. XXIII Br.24 -25 12. 2022. 



 

Zahvala svim župljanima i suradnicima, Općini Suhopolje, 

osobito mladima i vjeroučiteljima koji su na bilo koji način 

pomogli u uređenju župne crkve, postavljanju borova i 

spremanju  za proslavu Božića! 

 
NAJVAŽNIJE O BLAGOSLOVU OBITELJI 

1. NAZIV: nekada je naglasak bio na blagoslovu kuće (prostora). Današnji obrednik govori o 
“godišnjem blagoslovu obitelji o božićnim blagdanima u vlastitim domovima”. Blagoslov 
prostora time nije izostavljen, ali je stavljen u drugi plan.  
2. TRAJANJE: u našim krajevima blagoslov obitelji i njihovih domova započinje uglavnom na 
blagdan sv. Stjepana i traje do kraja božićnog vremena tj. do Nedjelje krštenja Gospodinova.. 
U posebnim prilikama blagoslov je moguće organizirati i tijekom godine. 
3. SMISAO: blagoslov obitelji i domova kršćanski je čin u kojemu se moli i zaziva Božji 
blagoslov na članove obitelji kako bi kršćanski živjeli i svjedočili vjeru. Djelotvornost blagoslova 
ovisi o vjeri i otvorenosti Isusu Kristu koji poziva da svoj život provodimo u njegovu Duhu.  

4. KAKO SE PRIPREMITI ZA BLAGOSLOV? Na prvome mjestu treba naglasiti kako je dobro 
da svi članovi obitelji budu na okupu i kao prava “Crkva u malom” zajedničkom molitvom 
posvjedoče i obnove svoju vjeru. Osim ove temeljne pretpostavke, dobro je spomenuti kako 
bi se na obiteljskom stolu trebali naći Sveto pismo (barem Novi zavjet), blagoslovljena voda, 
svijeća i raspelo. 
5. NOVČANI DAR: vrijeme blagoslova vrlo često je i vrijeme rasprava i prijepora oko novca 
koji bi trebalo dati svećeniku. Nažalost, u današnjem svijetu u kojem je glavna vrijednost 
postao novac i blagoslov obitelji sve se češće veže uz novce, a gubi se njegov temeljni 
smisao. Ne ulazeći u različite pristupe župnika istaknimo kako se Božji blagoslov ne može 
kupiti ili platiti, te ne smije biti uskraćen onome tko ga zatraži – imao on novaca ili ne. Također, 
dobro je prisjetiti se kako se novčani dar mjeri po veličini srca, a ne po broju nula na novčanici. 
Dakle, svatko daje onoliko koliko može. 
Spomenimo kako je u mnogim župama običaj da se prigodom blagoslova daje dar za Crkvu 
(obvezni godišnji doprinos župljana ili lukno) koji ide u župnu blagajnu iz koje se financira život 
i rad župe – nagrada za svećenike i zaposlene u župi, različiti radovi, režije i drugi tekući 
troškovi. Blagoslov kuća ne vrši se zbog novaca, niti da bi se skupio novac, nego se ta praksa 
ustalila s obzirom da je na taj način najlakše izvršiti svoju vjerničku obvezu doprinosa za svoju 
župnu crkvenu zajednicu (peta crkvena zapovijed). Oni koji imaju mogućnost doprinijeti 
potrebama župne crkvene zajednice, trebaju to učiniti u okviru svojih mogućnosti. 
- Bilo bi lijepo da  netko od ukućana čeka svećenika pred kućom  ili  neka na neki način 
daju znak da žele blagoslov obitelji.  U kući neka po mogućnosti budu svi ukućani i neka 
sudjeluju u molitvi jer je to blagoslov i susret sa obitelji. 

BOŽIĆNI KONCERT - Contesse i prijatelji - 28.12. u 19 h 

župna crkva sv. Terezije Avilske u Suhopolju 

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

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

DATUM RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI 2022./2023. 

Ponedjeljak 

26. 12. 2022 
Sv. Stjepan 

                                                                                                                            
1. Mala i Velika Trapinska                     polazak u 14:00 sati 

Utorak  

27.12.2022. 
Sv. Ivan, ap 

1. Stjepana Radića, Ivana Zajca, Vatroslava Lisinskog  

                                                                    polazak u 08:30 sati 

Srijeda  

28.12.2022. 
Nevina dječica 

1.  Kralja Tomislava - parni                   polazak u 08:30 sati   

Četvrtak  

29. 12. 2022. 
1.  Kralja Tomislava - neparni             polazak u 08:30 sati         

Petak  

Sv. Obitelj 

30.12.2022. 

 
1.  Vukovarska ulica                             polazak u 08:30 sati           

Subota  

31.12.2022. 

Stara godina 

1. Josipa Jelačiča, Vladimira Nazora, Aleja Grofa Jankovića, 
Eugena Kvaternika                                 polazak u 08:30 sati   

Ponedjeljak 

02.01. 2023. 

1. Ivana Gundulića i Kapan                  polazak u 13:30 sati         

Utorak  

03.01.2023. 

1. Matije Gupca, Đure Basaričeka, Ljudevita Gaja, Osječka, 
Andrije Hebranga, Trg sv. Terezije 
2. Alojzija Stepinca, Dubrovačka, Kolodvorska, 
Vinogradska, Ivana Mažuranića, Braće Radića                               
3. Petra Preradovića,  Kralja Zvonimira    polazak u 08:30 sati                                                                                           

Srijeda 

04.01.2023. 

1.  Daruvarska ulica - Suhopolje, Pčelić,  
2.  Bukova, Borova - Duzluk, Javorovac, Vinogradska, 
Draga, Bilogorska, Voćarski put, Lanište, Velika i Mala 
Pemija                                                          polazak u 08:30 sati                                                                                                                
3.  Borova- Stjepana Radića i  Bana Josipa Jelačića                                                             

Četvrtak 

05.1.2023. 

1. Pepelane, Dvorska, Rodin  Potok        polazak u 08:30 sati    

2. Orešac                                     

3. Naudovac, Gaćište, Zvonimirovo, Malo Gaćište, Jasik                                             

  


