
4. KORIZMENA  NEDJELJA 19. OŽUJKA  2023. 

  SUHOPOLJE : 08:00  + Danijel Hećimović, Tomislav Dumenčić, - Na nakanu 

            OREŠAC : 09:30  +  

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

Ponedjeljak    

20. Ožujak 2023. 
 

 
 

Utorak  

21. Ožujak 2023. 
Križni put i sv. misa 

18:00  SUHOPOLJE 

+ Ivan, Ivica, Vida 

Obradović, Antun Marošević 

Srijeda  

22. Ožujak 2023. 
 

18:00  SUHOPOLJE 

+ Ivan Hodak, Ivan 

Biondić, Slaka i  Božo 

Četvrtak  

23. Ožujak 2023. 
 

18:00  SUHOPOLJE 

+ Ivica, Marija i 

Marko Slavić 

Petak     

24. Ožujak 2023. 
Križni put i sv. misa 

18:00  SUHOPOLJE 

+ Vladimir Belani i 

Barica Penić 

Subota BLAGOVIJEST     

25. Ožujak 2023. 

Naviještenje 

Gospodinovo 

 

08:00  SUHOPOLJE 

 

17:00 M. Trapinska 

+ Pero i Kata Relota 

+Miroslav Tatić 

5. KORIZMENA NEDJELJA 26. OŽUJKA  2023.  

            SUHOPOLJE: 08:00  +Mihovil i Josip Hodak 

                   OREŠAC: 09:30  + 

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

Ponedjeljak   

27. Ožujak 2023. 
 

 

 

Utorak    

28. Ožujak 2023. 
Križni put i sv. misa 

18:30  SUHOPOLJE 

+ Pavle Rukavina 

Srijeda   

29. Ožujak 2023. 
 

18:00  SUHOPOLJE 

+ Ob. Podnar, Hok i 

Vuzem 

Četvrtak   

30. Ožujka  2023. 
 

18:00  SUHOPOLJE 
+ Srećko Pertrović 

+ Terezija i Josip Nuk 
Petak   

31. Ožujka 2023. 
VELIKA ISPOVIJED 

Križni put i sv. misa 

    17:30  SUHOPOLJE 

+ Vinko, Jaga i Mijo Kelečić 

+ Nikola Fučkar 

Subota  

1. Travnja 2023. 
       

   08:00  SUHOPOLJE  

+ Ob. Ripli i Kaučić 

NEDJELJA MUKE GOSP. CVJETNICA 2. TRAVNJA  2023. 

  SUHOPOLJE:   08:00  + Danijel Hećimović, Tomislav Dumenčić, - Na nakanu 

        OREŠAC :   09:30         

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

Glasnik 
 Župe sv. Terezije Avilske 
                                  Suhopolje 

 
 

Četvrta korizmena nedjelja                                                        
Mir vama, dragi župljani! 

Svetkovina svetoga Josipa iz Nazareta, 
Isusova hranitelja i Marijina zaručnika je po 
kalendaru 19. ožujka. Radi prvenstva nedjelje, 
liturgijski se on prenosi na dan poslije. Sveti Josip je 
vrlo štovan među vjernicima zbog njegove uloge 
čuvara i hranitelja Isusa i Marije. Evanđelje ga 

opisuje kao pravednog i vjernog. Štuje se napose kao zaštitnik 
cijele Crkve i svake obitelji. Patron je napose očeva, muževa te 
svih zanatlija i radnika. Josip je posebno štovan u Hrvatskoj. Prije 
više od tri stoljeća Hrvatski sabor ga je proglasio zaštitnikom 
Hrvatske. Gotovo da nema crkve u kojoj nema njegov kip ili slika. 

Evanđelje nam danas donosi tekst o ozdravljenju slijepca 
od rođenja. Zvuči nemoguće da takav čovjek može progledati. Što 
je on zapravo vidio? Oči su mu bile otvorene za svjetlo vjere da je 
Isus bio Sin Čovječji. Možemo li moliti da naše oči budu otvorene 
i da vide Božje lice u svakome koga susrećemo? U subotu 25. 
ožujka slavimo svetkovinu Navještenja Gospodinova ili 

Blagovijest. Sadržaj Navještenja Gospodinova izravnije 
je ušao u molitvu Anđeo Gospodnji. Lijepa je i teološki 
vrlo bogata ta molitva kojom potvrđujemo svoju vjeru u 
utjelovljenje Božjega Sina po Duhu Svetomu.  

Župni korizmeni križni put naše župe održat će 
se u nedjelju 26. ožujka 2023. od 15:00 sati  sati 
na relaciji; Suhopolje, Borova, Mala Trapinska. 

God. XXIV Br. 6 - 19. 3. 2023. 



Župne obavijesti:    
-Velika uskrsna ispovijed u 

našoj župi biti će u petak 31. ožujka u 

16:30 u selima a u 17:00 u župnoj crkvi 

- U korizmenom vremenu svakog utorka i petka molimo pobožnost  Križnog 

puta prije svete mise u 18:00 sati.  

- Slavlje sakramenta svete Potvrde u našoj župi biti će 25. lipnja u 11:00 sati 
- Slavlje sakramenta Prve svete Pričesti biti će 4. lipnja 2023. u 11:00 sati 

Uređenje i čišćenje župne crkve; 
Subota;25. ožujka: S. Radića M. Gupca, V. Lisinskog, Ivana Zajca, Osječka 

Subota; 1. travnja :  Vladimira Nazora, Eugena Kvaternika 

 

ISPIT SAVJESTI PAPE FRANJE 
Ispit savjesti papa Franjo je podijelio u tri dijela, zato 
što trebamo propitati jesmo li učinili zlo ili propustili 
učiniti dobro prema Bogu, bližnjemu ili sebi: 
PREMA BOGU: Obraćam li se Bogu samo u potrebi? 
Sudjelujem li na nedjeljnoj misi i zapovijedanim 
blagdanima?         

Počinjem li i završavam dan molitvom?                                                         
Jesam li uzalud izgovarao ime Božje, Gospino i svetaca?                
Jesam li se stidio pokazati kršćaninom? 
Što činim da bih duhovno rastao? Kako? Kada? 
Bunim li se pred Božjim planovima? 
Očekujem li da Bog ispunja moju volju? 
PREMA BLIŽNJEMU: Znam li praštati, suosjećati s njima i pomagati? 
Sudim li ih nemilosrdno u mislima i riječima? 
Jesam li klevetao, ukrao, prezirao malene i nezaštićene? 
Jesam li zavidan, srdit i razdražljiv? 
Brinem li se za siromahe i bolesne? 
Sramim li se zbog izgleda svojega brata ili svoje sestre? 
Jesam li častan i pravedan sa svima ili pristajem uz “kulturu odbacivanja”? 
Jesam li druge navodio na zlo? 
Pridržavam li se bračnoga i obiteljskoga morala, kako uči evanđelje? 
Kako živim odgojne odgovornosti prema djeci? 
Brinem li se za svoje roditelje i poštujem li ih? 
Jesam li odbacio tek začeti život? Jesam li ugasio dar života? Jesam li u 
tome pomogao? Čuvam li okoliš? 
PREMA SEBI: Jesam li previše svjetovan i premalo vjernik? 
Pretjerujem li u jelu, piću, pušenju i zabavi? 
Brinem li se pretjerano za tjelesno zdravlje i za svoja dobra? 
Kako koristim vrijeme? Jesam li lijen? Želim li biti posluživan? 

Ljubim li i njegujem čistoću srca, misli i djela? 
Razmišljam li o osveti; hranim li u sebi mržnju? 
Jesam li krotak, ponizan, graditelj mira?  

Blagdan sv. Josipa je Katolički dan očeva 
 

Katolički Dan očeva slavi se 19. ožujka na blagdan svetog 

Josipa, tesara iz Nazareta koji je bio zaručnik Djevice 
Marije i Isusov zemaljski otac. Sveti Josip poznat je kao 
„šutljivi svetac“ jer se u evanđeljima javlja u tek nekoliko 

događaja, međutim njegovo djelovanje bilo je od iznimne 
važnosti za Isusa i Mariju. Proglašen je zaštitnikom 

sveopće Crkve te zagovornikom obitelji, očeva, trudnica, 
bolesnih i umirućih, putnika, doseljenika, obrtnika, 
inženjera i radnika. Sveti Josip proglašen je i zaštitnikom Hrvatske 

i hrvatskog naroda, ali i mnogih drugih država. 
Katolički dan očeva preispituje ulogu oca u obitelji 
Dan očeva izvanredna je prilika da se katolički očevi osvrnu na 

svoju ulogu u obitelji, a suprugama i djeci da im zahvale na 
njihovoj prisutnosti i životnoj potpori. Istraživanja provedena na 
temu životnih vrijednosti zaključuju da djeci tijekom odrastanja 

očevi stavovi prema vjeri postaju važniji nego majčini. Još starije 
studije pokazuju da samo 4% djece nastavljaju svoje vjeru i u 
odrasloj dobi u obiteljima gdje otac nije bio uključen u oblikovanju 

vjerskih stajališta. 
Otac kao prenositelj vjere 
Međutim, nije dovoljno samo iščitavati stranice Katekizma ili 

posjedati djecu u prve redove u crkvi. Različita su istraživanja 
otkrila da osim što djeca moraju vidjeti oca kao vođu obitelji oni 
moraju s ocem razviti prisan odnos u ljubavi koji će biti obavijen 

sigurnošću vjere. Na takav će način djeca s velikom vjerojatnošću 
zadržati vjeru u kojoj su odgojeni. Ako je majka ona koja usađuje 
vjeru u djecu dok su još mala, otac je taj koji je zaslužan da djeca 

nastave hodati u vjeri i kad odrastu. 
Otac je prozor u svijet 
Do druge godine života dijete se osjeća kao dio majke i s njom se 

poistovjećuje. Nakon tog razdoblja ono shvaća da je osoba za 
sebe. Prva najbliža osoba koja nije majka i s kojom stvara poseban 
odnos jest upravo otac. Za svako dijete otac predstavlja svijet s 

kojim se ono susreće i upoznaje. U današnjim okolnostima kada 
su obitelji suočene s mnogim izazovima i kada obiteljske situacije 
nisu idealne, Bog svoju djecu ipak ne ostavlja samu 

i pronalazi način kako ih dozvati natrag u svoje 
okrilje. No nije upitno da otac igra ključnu ulogu u 
idealnom putu koji nam je Bog namijenio da Ga 

upoznamo, ljubimo i služimo Mu kroz naše živote. 


