
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 
                    

Ponedjeljak    

23. Siječnja 2023.    
 

 
 

Utorak   
Sv. Franjo Saleški 
24. Siječnja 2023.    

        14:30 Sprovod 

18:00  SUHOPOLJE 

+ Marija Delić 

+ Ivan i Anđa Kožul 

Srijeda   Blagdan 

25. Siječnja 2023.  
Obraćenja sv. Pavla 

 

18:00  SUHOPOLJE 
+ Ob. Kuzmić, Rokinger, 

Hok, Prašnjak i Petrović 

Četvrtak  Sv. Timotej i Tit 

26. Siječnja 2023.    
 

18:00  SUHOPOLJE 

 

+ Sofija Petrović 

Petak     

27. Siječnja 2023.    
 

18:00  SUHOPOLJE 

+ Ivan, Marija, Jure 

Kovačević, Pavo i Irma 

Košćak 

Subota   

Sv. Toma Akvinski 

28. Siječnja 2023.    

 

18:00  SUHOPOLJE 
 

+ Kata i Pavo Horvat 

 

4. NEDJELJA KROZ GODINU 29. Siječnja 2023.  

            SUHOPOLJE: 08:00  + Marica i Petar Mihoković 

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

Ponedjeljak   

30. Siječnja 2023.    
 

 

 

 

Utorak   Sv. Ivan Bosco 

31. Siječnja 2023. 

 

18:00  SUHOPOLJE 

 

+ Marija Ingiš 

Srijeda   

1. Veljače 2023. 
 

18:00  SUHOPOLJE 

 

+ Stjepan i ob. Kefelja 

Četvrtak  BLAGDAN 

Prikazanja Gospodinova 

2. Veljače  2023. 

 

SVIJEĆNICA 

18:00  SUHOPOLJE 

+ Marija, Ivan, Jelena i 

Stjepan Keleković, Marija i 

Vinko Holec 

Petak  Sv. Blaž, Vlaho 

3. Veljače 2023. 
    

    18:00  SUHOPOLJE 
 

+ Kata Hodak  
Subota  

4. Veljače 2023. 
     

   08:00  SUHOPOLJE 

 

+ Saša Fištrović 

5. NEDJELJA KROZ GODINU 5. VELJAČE  2023. 

  SUHOPOLJE:   08:00  + Stjepan Sobol 
        OREŠAC :   09:30         

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

Glasnik 
 Župe sv. Terezije Avilske 
                                  Suhopolje 

                                                           
 Nedjelja Božje riječi 
 

Treća nedjelja kroz godinu četvrtu se 
godinu za redom slavi kao Nedjelja Božje 
Riječi. Ustanovio ju je papa Franjo 2019. 
godine i time određuje da „Treća nedjelja kroz 
godinu bude posvećena slavljenju, 
razmišljanju i širenju Božje riječi“. Nedjelja 
Božje Riječi svečano se slavi kako bi se otkrilo 
pashalno i spasenjsko značenje Božje riječi 
koja na uvijek novi način potiče izaći iz 
individualizma i iznova se roditi za ljubav. 

Osim sudjelovanja na euharistijskom slavlju, kostur kršćanskoga 
života čine: molitva, čitanje Svetoga pisma i nastojanje oko 
izvršavanja Božjih i crkvenih zapovijedi i sve to svakodnevno. Ovo 
je bitan dio kršćanskoga života kako bi se moglo napredovati u 
vjeri i razumijevanju Božje volje. Neka nam to bude poticaj u 
provođenju više vremena u razmatranju i slavljenju Božje riječi u 
kojoj se nalazi temelj kršćanskoga poziva i života svakog 
kršćanina i same Crkve.  

U naviještanju Božje riječi od danas aktivno sudjeluju naši 
novi čitači koji će na taj način dati svoj doprinos vjerničkom i 
župnom životu. Oni su jasno čuli Isusov poziv iz Evanđelja: 
„Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!“ Taj poziv 
upućen je ne samo Isusovim učenicima, ne samo našim novim 
čitačima nego svakome od nas kako bi svatko prema svojim 
sposobnostima i talentima dao svoj doprinos u širenju Božje riječi.  

 

God. XXIV Br. 2 – 22. 1. 2023. 



Župne obavijesti:    
- Na blagdan Svijećnice blagoslov je 

svijeća  na večernjoj misi u 18:00 sati. 

Na  spomendan sv. Blaža dijeli se 

blagoslov grla, po zagovoru sv. Blaža. Svećenik s dvjema svijećama 

pristupi vjerniku i moli: “Po zagovoru sv. Blaža, biskupa i mučenika, 

oslobodio te Bog od bolesti grla i od svakoga drugoga zla!” 

 

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   :  Vladimira Nazora, Eugena Kvaternika 

 

Subota; 21. siječnja:   Alojzija Stepinca, Dubrovačka, Kolodvorska 

 

Sveto pismo u životu Crkve 
 Čitavo Sveto pismo samo je jedna knjiga, i ta jedna knjiga jest Krist; »uistinu 

cijelo božansko Pismo govori o Kristu i u njemu se čitavo ispunjuje«. 

 »Sveta pisma sadrže riječ Božju i – jer su nadahnuta – zaista su riječ Božja.« 

 Bog je autor Svetog pisma ukoliko je nadahnuo njegove ljudske pisce; u njima i 
po njima on djeluje i tako jamči da nas njihov spisi bez zablude uče istini 
spasenja. 

 Tumačenje nadahnutih Pisama mora prije svega paziti na ono što je Bog preko 
svetih autora htio objaviti za naše spasenje. Ono što od Duha dolazi može se 
potpuno razumjeti samo pod utjecajem Duha.« 

 Crkva prihvaća i časti kao nadahnute 46 knjiga Starog zavjeta i 27 knjiga Novog 
zavjeta. 

 Četiri evanđelja zauzimaju središnje mjesto, jer im je središte Krist. 

 Iz jedinstva Božjeg nauma i njegove Objave proizlazi jedinstvo dvaju Zavjeta: 
Stari zavjet pripravlja Novi, a Novi ispunjuje Stari. Oba se međusobno osvjetljuju; 
i jedan i drugi su prava riječ Božja. 

 »Crkva je uvijek častila božanska Pisma slično kao i samo Gospodnje Tijelo.« 
Oboje su hrana i pravilo svemu kršćanskom životu. »Tvoja riječ nozi je mojoj 
svjetiljka i svjetlo mojoj stazi« (Ps 119, 105).              Iz Katekizma Katoličke Crkve 

Načini čitanja Svetoga pisma 
 

Sveto pismo se može čitati na nekoliko 
načina:  
- Slušanje Božje riječi na svetoj misi 
dobro je svakodnevno odvojiti vremena i 
za osobno čitanje, u vremenu dana kada 
si možemo omogućiti sabranost i bolju 
otvorenost za osluškivanje Božje volje. 

Čitanje koje bi krenulo redom, od prvog poglavlja Knjige Postanka 
do zadnjeg poglavlja Knjige Otkrivenja, na način da se npr. svaki dan 
pročita jedno ili više poglavlja, a jednako je tako dobar i način koji bi 
išao za otvaranjem nasumce svetopisamskim tekstova i 
razmatranja nad njima. Vrijedno je i čitanje liturgije dana.  
 

- Lectio divina, odnosno božansko čitanje. Da bi se čitalo 
Sveto pismo na način lectio divinae, potrebno je prije samoga čitanja 
oraspoložiti dušu, osigurati si prikladno mjesto i prikladno vrijeme, a 
samo takvo božansko čitanje ima nekoliko stupnjeva: od najprije što 
sabranijeg čitanja (lectio), preko razmatranja nad pročitanim 
odlomkom (meditatio), zatim molitve koja dolazi kao spontana 
zahvala Bogu i pohvala njegovim divnim djelima (oratio), te još 
snažnijeg uranjanja u spoznata otajstva (contemplatio), a sve s ciljem 
da se na temelju pročitanoga probudi želja da i sami činimo dobro 
(actio). 

- Časoslov je posebna molitva Crkve podijeljena po 
dijelovima dana (na časove), koji imaju obvezu moliti svećenici i 
redovnici, ali preporučuje se i svim drugim vjernicima.  
Molitva Časoslova sabrana je u više crkvenih knjiga (ovisno o 
izdanju), a podijeljen je prema liturgijskoj godini. U njemu se nalaze 
himni, psalmi sa svojim antifonama, raspoređeni svetopisamski 
tekstovi, tekstovi crkvenih otaca, sabora i drugih crkvenih 
dokumenata, posebni hvalospjevi, molbenica, molitva Očenaš, te 
zaključne molitve.  
Časoslov se može moliti zajednički i osobno, a podijeljen je u 7 
časova, koji se načelno mole raspoređeni svaka tri sata.  

Vjernicima laicima se preporučuje barem molitve Jutarnje i 
Večernje, a s obzirom na tu preporuku postoji i poseban Časoslov 
naroda Božjega namijenjen njima. 

 
 

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

Mob. 099/6775909 


