
5. NEDJELJA KROZ GODINU 5. VELJAČE  2023. 
     SUHOPOLJE : 08:00  + Stjepan Sobol 
               OREŠAC : 09:30  +  

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

Ponedjeljak    

6. Veljače 2023. 
 

 
 

Utorak   

7. Veljače 2023. 
18:00  SUHOPOLJE + Mato Lučić 

Srijeda    

8. Veljače 2023.  
 

18:00  SUHOPOLJE 
+ Mato, Klara i Branko 

Majić, Ivo i Mara Livaja 
Četvrtak  Sv. Skolastika 

9. Veljače 2023. 
 

18:00  SUHOPOLJE 

 

+ Ivan Grbačić 

Petak     

10. Veljače 2023. 

Bl. Alojzije Stepinac 

 

17:00  SUHOPOLJE 

18:30 Milanovac - kirvaj 

+ Srećko, Ivka i Sofija 

Petrović +Tihomir, 

Slavko, Ivanka Žiljak 

Subota   

11. Veljače 2023. 

Gospa Lurdska  

Dan bolesnika 
18:00  SUHOPOLJE 

Bol. pomazanje 

+ Ana i Dragutin 

Marović 

6. NEDJELJA KROZ GODINU 12. VELJAČE  2023.  

            SUHOPOLJE: 08:00  + Miroslav Tatić 

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

Ponedjeljak   

13. Veljače 2023. 
 

18:00  SUHOPOLJE 

 

+ Stjepan Huber 

Utorak    

14. Veljače 2023. 

Sv. Valentin, muč 

 

08:00  SUHOPOLJE 

 

- na nakanu 

Srijeda   

15. Veljače 2023. 
 

Duhovne vježbe 

 

 

Četvrtak   

16. Veljače  2023. 
 

Duhovne vježbe 
 

Petak   

17. Veljače 2023. 
    

    18:00  SUHOPOLJE 

 

+ Franjo Lazić 

Subota  

18. Veljače 2023. 

      08:00  SUHOPOLJE 

 

Vjenčanje 17:00 h 

+ Josip, Jula,  Đuro, Franjo i Marija 

Horvat. Stanko i Ana Malkovič, 

Vlado i Anica Stipinčić 

-Boris Sandi i Maja 

Ištoković 

7. NEDJELJA KROZ GODINU 19. VELJAČE  2023. 

  SUHOPOLJE:   08:00  + Marija Ingiš, na nakanu 
        OREŠAC :   09:30         

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

Glasnik 
 Župe sv. Terezije Avilske 
                                  Suhopolje 

                                                           

Vi ste sol zemlje i svjetlo svijeta 
Mir vama, dragi župljani! 
U današnjem Evanđelju nailazimo na dvije stvari koje u 

svakodnevnom životu često susrećemo. To su sol i svjetlost. Svatko 
od nas zna kako to nije nešto što nam je neophodno za održavanje 
života, ali isto tako svaka kuharica potvrdit će kako je sol ipak 
neophodna za davanje živosti jelu, za njegov bolji okus. Onda bismo, 
dakako, mogli reći kako je sol neophodna za život jednog dobrog 
objeda. Slično je i sa svjetlošću. Potrebna je za normalan rast i razvoj, 
a njeno prirodno svojstvo osvjetljavanja upotrebljava se kao metafora 
za donošenje radosti i mira tamo gdje je tama, tuga, grijeh. U tom 
kontekstu Isus poručuje kako smo upravo mi svjetlost svijeta.  

Blaženi Alojzije Stepinac čiji spomendan u ovome tjednu 
slavimo je primjer, nadahnuće i poticaj pastirima i vjernicima kako 
trajno biti u Isusovoj lađi i ljude privoditi Bogu. Njegovo biskupsko 
geslo bilo je: U tebe se, Gospodine, uzdam! Cijelim svojim 
životom to je i svjedočio.Nitko od nas nije svjetlo, već je mala 
svjetiljka koju Gospodin užiže. Tjedan koji počinje danas uzveličat 
će slavlje na svjedoka za Krista. Bl. A. Stepinac nije 
se bojao ostati sol zemlje do kraja, nije prestao 
svijetliti u teškoj tami tuđih i vlastiti muka. On može biti 
suputnik i nebeska zaštita u tminama našeg života 
Prve nedjelje u veljači obilježava se Međunarodni Dan 
života. Tog dana posebno se naglašava vrijednost i 
potiče na zaštitu svakog ljudskog života od začeća do 
prirodne smrti Svaki novi život koji se rađa oplemenjuje 
svijet te slavljenjem Dana života želimo potaknuti i 
osvijestiti zaštitu, poštovanje i njegu svakog života od 

začeća do prirodne smrti. Život je dar Božji! Čuvajmo ga!  

God. XXIV Br. 3 –  5. 2. 2023. 



Župne obavijesti:    
- U četvrtak slavimo blaženog Alojzija 

Stepinca, biskupa i mučenika, sveta misa u 

17:00 sati u našoj župnoj crkvi. 

- U subotu 11. veljače spomendan je Gospe Lurdske i svjetski dan bolesnika, 

toga dana pod svetom misom prilika je da svi koji boluju od ozbiljne bolesti 

prime sakrament Bolesničkog pomazanja, za sakrament je  potrebno  biti 

pripremljen,  pristupiti sakramentu pomirenje/ sv. Ispovijedi.  

- Slavlje sakramenta svete Potvrde u našoj župi biti će 25. lipnja u 11:00 

sati, a krizmu će podijeliti naš biskup msgr. Antun Škvorčević 

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. veljače  : Vinogradska, Braće Radića, Ivana Mažuranića   

Subota; 18.  veljače :  Vukovarska  i Ivana Gundulića 

 

BONTON NA SPROVODU  

(Promišljanje o ponašanja na vjerničkom sprovodu) 

Ljudskost se osjeća i kroz razboritost i u ponašanju, pogotovo 

prema ljudima žalosna srca. Ta OPĆA KULTURA ponašanja kroz 

minimalnu LJUDSKU PRISTOJNOST trebala bi se posebno 

poštivati na obredima ukopa pokojnih osoba. Vrijedno je i 

razborito upozoriti da na pogrebima postoje neprimjerene 

(sramotne) situacije, koje se ne bi smjele događati. Ipak, sve na kraju ostaje 

prema odgoju svakog čovjeka. Ovaj tekst ne posjeduje u sebi namjeru uvrede, 

nego upozorenja na nešto što svećenici gledaju gotovo redovito (čast iznimkama) 

kada vode sprovode na našim grobljima. Na sprovodu je moguće vidjeti što–šta, 

od lijepoga i civiliziranog ponašanja, pa do ponašanja zbog kojih se čovjek 

upita: Zašto su ovi ljudi uopće došli na groblje? 

Groblje je prostor na kojem počivaju tijela naših dragih osoba, rođaka, 

prijatelja, mještana… Groblje je mjesto mira i tišine; mjesto koje ulijeva 

poštovanje. Mnogi su ljudi danas izgubili osjećaj poštovanja u nekim prostorima 

kao što su crkve, groblja i slično. Pri ukopu pokojnika prisutna obitelj i rodbina 

zaokupljeni su svojom tugom te ne gledaju tko se sve došao oprostiti od njihova 

pokojnika. Oni, za razliku od nas drugih, ne vide ni ponašanje tih pojedinih 

osoba koje pokazuju „NE POŠTOVANJE“ prema preminuloj osobi.  

Prije sprovoda, na okupljanju pred mrtvačnicom, ljudi se susreću i 

razmjenjuju riječi utjehe iskazujući sućut obitelji pokojne osobe. Nažalost, i 

u tim trenucima se pojedinci ponašaju kao da su došli na skup građana a ne 

na sahranu. Među njima se glasno priča i to pred mrtvačnicom. Nedostaje 

im „pijetet“ prema čovjeku od kojega su se došli oprostiti! Tek sviranje 

pogrebne glazbe ili svećenikov početak molitve prekida sveopći žamor, ali 

nažalost, samo kroz kratko vrijeme. Kada svećenik završi molitvu i 

pogrebna povorka kreće - već nakon prvih koraka, razgovaranje se 

nastavlja kao da se ništa i ne događa, i tako sve do dolaska na grob. Kao da 

u sprovodnoj povorki „nema sućuti“ ili barem ljudske ozbiljnosti. Takvo 

kršenje osnovna pravila lijepog ponašanja vrijeđa osjećaje ožalošćenih. 

Nažalost, neki govore čak i kad se lijes spušta u grob i tako pokazuju 

nepoštivanje prema pokojnoj osobi, njegovoj obitelji, rodbini i svima 

drugima. Kad svećenik nad otvorenim grobom započne molitvu, sve se stiša. 

Ali ni tada, tj. u vrijeme pogrebne molitve neki ne šute, misleći vjerojatno, 

da su dovoljno daleko od groba. Naravno, da nismo svi jednako vezani uz 

pokojnika, jer mnogi su došli iz pristojnosti… ali zar je kroz 20-tak minuta 

šutnje, koliko traje sprovod, nemoguće biti pristojan?  

ZAVRŠNE NAPOMENE 

Kad izgubimo člana obitelji, prijatelja, poznanika, susjeda, kolegu ili blisku 

osobu nama dragih ljudi, iz poštovanja prema preminuloj osobi i njegovoj 

obitelji pristojno je otići na sprovod. Sprovod i pogrebna ceremonija je 

vjerski čin i obred koji zahtijeva određenu kulturu ponašanja. 

1. SPROVOD SE DOGOVARA U ŽUPNOM UREDU.   
Obitelj pokojnika koja želi crkveni obred - sprovod dužna je javiti se svome 

župniku i prijaviti u župnom uredu, prijaviti podatke pokojnika zbog Matice 

umrlih te dogovoriti vrijeme sprovoda. To župniku nisu dužni javljati 

svirači, komunalci….. nego OBITELJ! 

2. OBIČAJ JE DA SE ZA VRIJEME SPROVODA ŠUTI. Sprovod je i 

prigoda za susret s ljudima koje nismo dugo vidjeli. Nastojte pritom biti tihi, 

a srdačan razgovor možete nastaviti nakon obavljene ceremonije. Zadržite 

obzirnost prema ožalošćenima i situaciji. 

3. ISKLJUČITE MOBITEL. Nije primjereno javljanje i razgovaranje na 

mobitel tijekom sprovoda. Nije lijepo da zvuk nečijeg mobitela ometa 

prisutne na pogrebu. 

4 ODJEĆA I OBLAČENJE. Poštovanje prema pokojniku iskazat ćete 

cijelim svojim ponašanjem u koje se ubraja i odabir odjeće.  

                                                                                 Hvala na pažnji!!! 
Čuvajmo se tvrdoga srca koje ne dopušta ulazak Božjega milosrđa. 

                                                            Papa Franjo 

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

Mob. 099/6775909 


