
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 
                    

Ponedjeljak    

20. Veljače 2023. 
 

 
 

Utorak   

21. Veljače 2023. 
18:00  SUHOPOLJE + Ante Gojević 

Čista srijeda 

22. Veljače 2023.  
PEPELNICA 

 

18:00  SUHOPOLJE 

(post i nemrs) 

+ Ob. Reder, 

Puhmajer i Gambiroža 

Četvrtak   

23. Veljače 2023. 
 

18:00  SUHOPOLJE 

 

- Na čast sv. Josipa  

Petak     

24. Veljače 2023. 
Križni put i sv. misa 

18:00  SUHOPOLJE 

 

+ Drago i Tereza Kojadin  

Subota       Sv. Donat 

25. Veljače 2023. 

08:00  SUHOPOLJE 

17:00 M. Trapinska 
+ Ilija Ivanović 

+ 

1. KORIZMENA NEDJELJA 26. VELJAČE  2023.  

            SUHOPOLJE: 08:00  + Mijo Juriša, Ante, MatijaValidžić, Đuro i Lucija Voraćek 

                   OREŠAC: 09:30 + 

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

Ponedjeljak   

27. Veljače 2023. 
 

 

 

Utorak    

28. Veljače 2023. 
Križni put i sv. misa 

18:00  SUHOPOLJE 

 

+ Mirjana Ćorko 

Srijeda   

1. Ožujak 2023. 
 

18:00  SUHOPOLJE 

 

- Na nakanu za zdravlje 

Četvrtak   

2. Ožujka  2023. 
 

18:00  SUHOPOLJE 
 

+ Ob . Dorić 
Petak   

3. Ožujka 2023. 
Križni put i sv. misa 

    18:00  SUHOPOLJE 

 

+ Pavao Brođanac 

Subota  

4. Ožujka 2023. 

      08:00  SUHOPOLJE + Ob. Milinović, Graša, 

Grgić 

2. KORIZMENA  NEDJELJA 5. OŽUJKA  2023. 

  SUHOPOLJE:   08:00  + Katarina i ob. Lesić, Bara i Jure Grginčić, Katarina i Drago Štaub 
        OREŠAC :   09:30         

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

Glasnik 
 Župe sv. Terezije Avilske 
                                  Suhopolje 

                                                           
Obrati se i vjeruj evanđelju! 

 
Pred nama je draga braćo i sestre Pepelnica 

ili Čista srijeda - početak korizme koja traje 40 dana 
u koje ne ubrajamo korizmene nedjelje. Toga dana 
svećenik blagoslivlja pepeo na pladnju te poziva sve 
prisutne na pokoru i obraćenje. Zatim uz riječi „Obratite 
se i vjerujte evanđelju!“ ili „Spomeni se, čovječe, da si 
prah i da ćeš se u prah pretvoriti.“ posipa malo pepela 
vjernicima po glavi ili napravi znak križa na čelu. Pepeo 

je prethodno pripremljen od prošlogodišnjih blagoslovljenih maslinovih 
ili palminih grančica. Pepeo nas podsjeća na dvije stvari: svi smo grješni 
pred Bogom i smrtni smo. Kao vanjski simbol pokore i kajanja, ali i fizičke 
smrti. Na Pepelnicu je propisan zapovjedni post i nemrs, a to znači da 
svi oni koji su obuhvaćeni ovom praksom jedu jedan obrok do sita u 
kojem neće biti mesa. Post i nemrs vanjski su oblici tjelesne žrtve kako 
bismo se duhovno usmjerili na obraćenje srca. Žrtva ne podrazumijeva 
samo odricanje od jela već i nekih drugih navezanosti koje nam odvlače 
pogled od onog najvažnijeg - Isusa Krista. To može biti ustezanje od 
korištenja interneta ili televizora (prednosti su velike), a vrijeme koje 
biste inače proveli uz ekrane, iskoristite da biste čitali Sveto pismo ili 
neka druga duhovna štiva (na primjer, životopise svetaca).  

Pripremu za Uskrs i korizmeni put obavezno treba popratiti 
pojačana molitva, a plan o dnevnom molitvenom rasporedu najbolje je 
pripremiti unaprijed i prilagoditi ga svakodnevnim obavezama. U molitvu 
bi svakako trebala biti uključena cijela obitelj. Hoće li vaše vrijeme za 
molitvu biti ujutro ili kroz poslijepodne, ovisi o obiteljskom rasporedu. 
Čak i ako se dogodi da se vaš plan izjalovi, zamolite Gospodina da vam 
otvori vrijeme za molitvu toga dana bez obzira na prepreke koje su vas 

zatekle. Bili nam svima blagoslovljeni ovi milosni dani korizme kako 
bismo korak po korak došli otajstvu Uskrsa. 

God. XXIV Br. 4 – 19. 2. 2023. 



Župne obavijesti:    
- U korizmenom vremenu svakog utorka i 

petka molimo pobožnost  Križnog puta prije 

svete mise u 18:00 sati.   

- Svakog utorka u 17:00 sati u Orešcu molimo pobožnost Križnog puta 

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

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

- Slavlje sakramenta Prve svete Pričesti biti će 4. lipnja 2023. u 11:00 sati 

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;  25. veljače  : Trg sv. Terezije 

Subota;  4.   ožujka :  Kralja Tomislava 

 
24. križni put mladih Požeške 

biskupije održat će se u subotu, 18. ožujka 

2023. na relaciji Staro Petrovo Selo – 

Požega pod geslom bl. Jule Ivanišević u 

čijoj se godini nalazimo: „Idem služiti 

Isusu“. Prijave su u tijeku.  

Također, u tijeku su i prijave za Svjetski 

dan mladih u Lisabonu, 1. - 6. kolovoza 2023. 

KORIZMENE ODLUKE UZ KRIŽNI PUT 

Na početku svoga križnoga puta, Isus će reći: „Niko mi ne 
oduzima život, imam vlast dati ga i opet, uzeti ga“. Vrhunac te 
slobode ostvaruje se u davanju života na križu, ljubeći do konca, 
izrečeno u riječima: „Sve je ispunjeno“. Dakle, sve treba ispuniti 
ljubavlju, da sve bude oslobođeno, Kristovom slobodom. Proces toga 
oslobođenja kroz ljubav možemo pratiti kroz postaje križnoga puta. 
Kroz četrnaest postaja, možemo razmišljati o četrnaest odluka, koje 
me mogu dovesti do slobode služenja, ljubeći do konca. 

1. Osuda: prva odluka, koju čovjek treba učiniti, jest 
osuda grijeha. Kao što piše sv. Ivan u svojoj poslanici; da 
budemo sinovi svjetla, trebamo: osuditi grijeh, prihvatiti zakon ljubavi 

  2. Prihvatiti križ: druga odluka je, prihvatiti zakon ljubavi: 
„Tko me ljubi, čuvat će moje zapovijedi“. 
  3. Prvi pad: treća odluka je živjeti blaženstva, prvo od njih 
možemo uzeti iz Isusovih riječi: „Blaženi koji se ne sablazne o mene“. 

To pak, može znači, obratiti se od mentaliteta svijeta i prihvatiti Božju 
mudrost kao način življenja. 

  4. Susret s Majkom: četvrta odluka, prihvatiti B. D. Mariju za 

svoju Majku; to pak, može značiti, ući u pravi odnos s Majkom, koja 
nas, po Duhu Svetom, u bolima, rađa na novi život. 
  5. Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ: peta 
odluka, odreći se individualizma i samodostatnosti, i prihvatiti 
ovisnost o drugima, život u organizmu Mističnoga tijela Kristova. 
  6. Veronika pruža Isusu rubac: šesta odluka, prihvaćati 
tješenje i utjehu, koje možemo poslije drugima iskazati, „tješiti 
utjehama, kojima smo sami tješeni“. 
  7. Drugi pad: sedma odluka, svakodnevno umiranje starome 

čovjeku, koje nosimo u svome tijelu. Proces umiranja, iako težak i 
bolan, ne treba nas rastuživati, u onome što gubimo; već radovati, u 
onome što postižemo. 

  8. Isus tješi Jeruzalemske žene: osma odluka, misliti na 

druge. To je najbolja obrana od samoljublja i egoizma, koje će nas 
pratiti i napastovati do konca života. 

  9. Treći pad: deveta odluka, biti strpljiv sa vlastitim 
slabostima, sve dok se kroz njih ne nastani Kristova snaga. 
  10. Isusa svlače: deseta odluka, živjeti siromaštvo; „gol 
se rodih, i gol ću umrijeti“. Sloboda od zemaljskih stvari, 
povećava želju za nebom. 
            11. Razapinjanje Isusa na križu: jedanaesta odluka, 
prihvatiti križ kao sredstvo posvećenja. U Križu je mudrost i 
snaga, za one koji vjeruju. 
  12. Isusova smrt na križu: dvanaesta odluka, biti vjeran 
zakonu ljubavi do konca – poslušnost, do konca umrijeti sebi, 
poput Mojsija (Pnz 32,50.34,5). 
  13. Isusa skidaju s križa: trinaesta odluka, ne dopustiti 
da nas išta odvoji od ljubavi Božje, ni smrt. 
  14. Isusa polažu u grob: četrnaesta odluka, ne žaliti staroga 

čovjeka koji umire, već se radovati novomu koji u nama nastavlja živjeti 
i rasti. „Što je za mnom, zaboravljam; prežem, za onim što je ispred 
mene“, za Božjim obećanjima čeznem 


