
KRŠTENJE GOSPODINOVO   8. SIJEČNJA  2023. 

     SUHOPOLJE : 08:00  + Mato i Marija Bićanić, Marica i Antun Špehar 

               OREŠAC : 09:30  +  

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

Ponedjeljak    

9. Siječnja 2023.    
13:00  BOROVA 

Sprovod i sv. misa  
+ Margita Kezele 

Utorak   

10. Siječnja 2023.    
   

     08:00  SUHOPOLJE 

+ Nedjeljka Vučković, 

Frane i Pera Maras 

Srijeda    

11. Siječnja 2023.    
14:00  Suhopolje 

Sprovod i sv. misa 

 

+ Mirko Palfi 

Četvrtak  

12. Siječnja 2023.    
  

Petak     

13. Siječnja 2023.    
  

Subota   

14. Siječnja 2023.    
   08:00  SUHOPOLJE + Anđa Samaržija 

2. NEDJELJA KROZ GODINU 15. Siječnja 2023.  

            SUHOPOLJE: 08:00  + Željko, Marica i Andrija Pemper 

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

Ponedjeljak   

16. Siječnja 2023.    
 

 

 

 

Utorak   

17. Siječnja 2023. 

Sv. Antun Pustinjak  

 

18:00  SUHOPOLJE 

 

+ Mirko Šmolc 

Srijeda   

18. Siječnja 2023. 
 

18:00  SUHOPOLJE 

 

+ Jozefina Marjannović 
 

Četvrtak   

19. Siječnja 2023. 
 

    18:00  SUHOPOLJE 
+ Jure i  Mara Čubelić, 

Josip Barbarić 
Petak   

20. Siječnja 2023. 
    

    18:00  SUHOPOLJE 
 

+ Mile Bijelić 
Subota  

21. Siječnja 2023. 

Sv. Agneza, muč 

     

   08:00  SUHOPOLJE 

 

 

+ Ivan i ob. Jurčić 

3. NEDJELJA KROZ GODINU 22. SIJEČNJA  2023. 

  SUHOPOLJE:   08:00  + Milka i Franjo Brlek, Marko Kozina 
         OREŠAC :   09:30         

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

Glasnik 
 Župe sv. Terezije Avilske 
                                  Suhopolje 

                                                           
Krštenje Gospodinovo 

 Nedjeljom Krštenja Gospodinova završava božićno 
vrijeme. U Isusovom životu ono označava početak 
Njegova javnog djelovanja. U našim životima podsjeća 
nas na dan našega krštenja kada također postajemo 
osposobljeni za Božje djelovanje u nama i preko nas, za 
nastojanje oko činjenja dobrih djela unutar svojih obitelji i 

zajednica. „Djeco, posljednji je čas!“ (1Iv 2, 18) riječi su kojima počinje Prva 
Ivanova poslanica koju smo slušali na misi zahvale na Staru Godinu. 
Upravo toga dana nastupio je posljednji čas za papu Benedikta XVI. koji 
je otišao s ovoga svijeta k Ocu. Papa Franjo održao je homiliju na sprovodu 
i uputio mu riječi: „Benedikte, vjerni Zaručnikov prijatelju, neka tvoja radost 
bude potpuna kad konačno i zauvijek čuješ Njegov glas!“ Okupljeno 
mnoštvo oprostilo se od pape Benedikta koji je zasigurno ostavio dubok i 
vrijedan trag za Crkvu i svijet. Papa Franjo jednom je prilikom prigodom 
blagdana Krštenja Gospodinova potaknuo okupljene vjernike na Trgu sv. 
Petra da svatko sazna svoj datum krštenja. Iz njegovog govora ističem: 
„sigurno znamo kada slavimo rođendan, znamo datum svog rođenja; ali 
koliki od vas znaju datum krštenja? Malobrojni… kako se ne slavi, zaboravi 
se. Dajem vam domaću zadaću: pitajte roditelje, bake i djedove: „Kada 
sam kršten?  I nosite uvijek taj datum krštenja u svom srcu da zahvalite 
Gospodinu na milosti krštenja. Otkrijte milost koja dolazi iz toga 
sakramenta i znajte je pretočiti u djelo u svojim svakodnevnim poslovima.“ 
Krštenjem dobivamo milost posvetnu, dar vjere, nade i ljubavi, postajemo 
djecom Božjom. Krštenje je potrebno za spasenje. Bez krštenja nema ni 
spasenja i to je razlog zbog kojega je bitno zahvaljivati za tu milost.  

God. XXIV Br. 1 – 8. 1. 2022. 



Župne obavijesti:    
-Bogu hvala da smo i ove godine svečano i lijepo  
blagoslovili naše  obitelji, kuće, stanove i životne 
prostore naših župljana. Svim župljanima i dobrim 
ljudima drugih vjeroispovijesti  koji su nas rado i s 

poštovanjem primali u svoje domove prigodom posjeta i blagoslova obitelji iskreno 
zahvaljujemo na dobroti i gostoljubivosti.  

Posebno hvala vama koji ste se odricali i žrtvovali te nas pogostili objedom ili 
kakvom drugom okrjepom. Hvala vam na vašem daru za našu župu i za naše ministrante 
u kojemu ste pokazali veličinu svoje duše i suosjećanje sa potrebama župe. Posebno 
zahvaljujem našim pratiteljima i ministrantima koji su 
nas pratili na našim pohodima.  Sve vas neka Bog 
prati svojim blagoslovom u svim životnim 
događanjima i u ovoj 2023. godini !         Vaš župnik 

 

Raspored župnog vjeronauka u 2. polugodištu 
- 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;  14. siječnja   : Đure Basaričeka, Gajeva, A. Hebranga 

Subota; 21. siječnja: S. Radića Matije Gupca, V. Lisinskog, I. Zajca, Osječka 

Kršten sam – Kristov sam !  
Za poznatog njemačkog reformatora Martina Luthera pripovijeda se da 

je na svoj pisaći stol urezao riječi: „Baptizatus sum – kršten sam“! Kad god se 
nije osjećao dobro, kad je bio kušan sumnjama i osjećajima manje vrijednosti, 
kada ga drugi nisu razumjeli i podupirali, pogledao je na ovu rečenicu i kazao 
sebi: „Kršten sam“, a to je za njega značilo da je Krist uz njega, da ga je 
bezuvjetno prihvatio i da ga ljubi bez pridržaja. Ta rečenica mu je govorila da 
njegova pravednost dolazi od Boga, a ne samo od njegovog napora i životnih 
ostvarenja. Što za nas danas znači krštenje? Je li to samo neki obred koji se 
mora obaviti iz tradicionalnih razloga i činjenice naše povijesne povezanosti s 
Katoličkom Crkvom? Nerijetko se čuje kako bi se netko želio krstiti „na brzinu“. 
Važno mu je „obaviti“ ovaj sakrament jer je izabran za kuma na krštenju ili svetoj 
potvrdi. No, mogu li se sakramenti samo obavljati ili oni nose jednu neprocjenjivu duhovnu 
snagu za naš život?U krstu su dobili jedan novi život, plodan i kreativan. Svatko od nas živi u 
strahu da bi mu snage mogle presušiti, da više neće imati novih ideja, da će postati dosadan 
i prazan. Krštenje nam obećava da je izvor u nama neiscrpljiv jer je božanski. On će nas uvijek 
održati svježima i životnima i oploditi sjeme koje u nama hoće klijati. Ponovimo, stoga, danas 
više puta u sebi riječ: Kršten sam, a to znači Kristov sam ! 

MOJA DUHOVNA OPORUKA  
 U ovaj kasni sat mog života, dok se osvrćem na 
desetljeća koja sam prošao, prvo što vidim je koliko toga 
moram zahvaliti. Nadasve zahvaljujem samome Bogu, 
djelitelju svih dobrih darova, koji mi je dao život i vodio me 
kroz mnoge nevolje; podizao me uvijek iznova kad sam 
počeo kliziti, obasjavao me svjetlom svog lica uvijek iznova. 
Gledajući unatrag, vidim i razumijem da su čak i mračni i 
naporni dijelovi ovog puta bili za moje spasenje i da me on 
tamo dobro vodio. Zahvaljujem se svojim roditeljima koji su mi u teškim vremenima 
dali život i uz velika odricanja svojom ljubavlju mi podarili prekrasan dom koji svijetli kroz 
sve moje dane kao jarka svjetlost do danas. Prosvjetljena vjera mog oca naučila je nas 
braću i sestru da vjerujemo i stajala je kao vodič usred mog znanstvenog razumijevanja; 
majčina iskrena pobožnost i velika dobrota ostaju naslijeđe za koje ne mogu dovoljno 
zahvaliti. Moja me sestra služila nesebično i s ljubaznom brigom desetljećima; moj brat 
je uvijek iznova krčio put s mudrošću svojih prosudbi, sa svojom snažnom odlučnošću i 
s vedrinom svoga srca. Ne bih mogao pronaći pravi put bez tog neprestanog 
predvodnika i zajedničkog hoda. Zahvaljujem Bogu od srca za mnoge prijatelje, 
muškarce i žene, koje je uvijek stavljao uz mene; za suradnike u svim fazama mog 
putovanja; za učitelje i učenike koje mi je dao. Sve vas sa zahvalnošću povjeravam 
njegovoj dobroti. I želio bih zahvaliti Gospodinu za prekrasnu domovinu u bavarskom 
podnožju Alpa, gdje mi je bilo dopušteno uvijek iznova vidjeti kako sjaji slava samoga 
Stvoritelja. Zahvaljujem narodu moje domovine što mi je omogućio da uvijek iznova 
doživljavam ljepotu vjere. Molim da naša zemlja ostane zemlja vjere i molim vas, dragi 
sunarodnjaci: ne dajte se otrgnuti od vjere. Na kraju, zahvaljujem Bogu za sve lijepe 
stvari koje sam doživio na raznim etapama svog putovanja, a posebno u Rimu i Italiji, 
koja je postala moj drugi dom. Svima onima kojima sam učinio nepravdu, molim od 
srca za oproštenje. Ono što sam već rekao svojim sunarodnjacima, sada govorim 
svima koji su mi povjereni bili u službu u Crkvi: Stojte čvrsti u vjeri. Ne dajte se zbuniti! 
Često se čini kao da znanost – s jedne strane prirodne znanosti, s druge strane 
povijesna istraživanja (osobito egzegeza Svetoga pisma) – ima nepobitne spoznaje koje 
su u suprotnosti s katoličkom vjerom. Svjedočio sam promjenama u prirodnoj znanosti 
izdaleka i mogao sam vidjeti kako se očita uvjerenja istopila protiv vjere, kako su se 
pokazala filozofska tumačenja koja ne pripadaju znanosti – baš kao što je, naravno, 
vjera naučila u dijalogu sa znanostima bolje razumjeti granice nizom svojih izričaja, a 
time i svoju bit. Već 60 godina pratim put teologije, posebice biblijskih studija, i s 
promjenom generacija vidio sam kako se ruše naizgled nepokolebljive teze koje su se 
pokazale samo hipotezama: liberalna generacija (Harnack, Jülicher itd.), 
egzistencijalistička generacija (Bultmann itd.), marksistička generacija. Vidio sam i 
nastavljam vidjeti kako je razum vjere izronio i ponovno izranja iz klupka hipoteza. Isus 
Krist je doista put, istina i život – a Crkva je, u svim svojim nedostacima, doista Njegovo 
tijelo. Na kraju ponizno molim: Molite za mene da me Gospodin primi u vječne dvore 
usprkos svim mojim grijesima i nedostacima. Moja iskrena molitva ide svima onima koji 

su mi povjereni, dan za danom.                                + papa Benedikt XVI 
          Izdaje: Župa Sv. Terezije Avilske, Suhopolje. 033/771-274     099/6775909 


