
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  5. vazmena nedjelja 19. svibnja 2019. 

Ž U P N I  L I ST I Ć  
Ž U P A  S V .  M A R T I N A  B I S K U P A  -  V I R J E  

Broj 25 Godina IX 

 

SVETE MISE U TJEDNU 19.5.2019. – 26.5.2019. 
 

 

Datum Dan Kalendar Misna nakana 

19.5. NED 
PETA VAZMENA 

NEDJELJA 

09.30 – ŢUPNA SV. MISA (Virje) 
11.00 – SV. MISA (Sv. Ana): Ana i Valent Zidar 
18.30 – Svibanjske poboţnosti 
19.00 + Ţrtve Bleiburga i Kriţnog Puta 

20.5. PON 
Sv. Bernardin 

Sijenski 
 NEMA SV. MISE 

21.5. UTO 
Sv. Kristofor 
Magallanes 

18.30 – Svibanjske pobiţnosti 
19.00 + Josip Turković 

22.5. SRI Sv. Rita iz Cascie 

18.30 – Svibanjske poboţnosti 
19.00 + Mijo, Boţica i ob. Topić 
          - SUSRET KRIZMANIKA S DJELITELJEM SV. KRIZME 

23.5. ČET Sv. Deziderije 

18.30 – Svibanjske poboţnosti 
19.00 + Iva Beljan 
19.30 – Euharistijsko klanjanje 

24.5. PET Marija Pomoćnica 

17.00 – VJENČANJE: Stjepan Farkaš i Silvija Podravec 

          -  KRŠTENJE: Magdalena Farkaš 

18.30 – Svibanjske poboţnosti 

19.00 – KUMULATIVNA: +Krešimir Jakubin;  

+ Ivkica, Marica i Ivan Prstec; + Kata Majstorović 

25.5. SUB 
Sv. Grgur VII., 

papa 

08.00 + Josip i Terezija Hrţenjak 

16.00 – VJENČANJE: Karlo Poljak i Barbara Vidić 

          -  KRŠTENJE: Jakov Poljak 

18.00 – KRŠTENJE: Adela Mesarov 

19.00 – SV. MISA (Sv. Ana): + Marica i Vlado Pajtak 

26.5. NED 

ŠESTA 
VAZMENA 
NEDJELJA 

09.30 – ŢUPNA SV. MISA (Virje) 

11.00 – SV. MISA (Šemovci): + Ob. Buđanec, Petrović,  

                                                    Jurić i Cvetković 

18.30 – Svibanjske poboţnosti 

19.00 + Mirko Grivić 

 

 

IBAN: HR9023600001102724626 (Zagrebačka Banka); Izdaje: Ţupa Sv. Martina, Lj. Gaja 11, 48326 Virje; Tel.: 048/897-235; 
e-mail: zupni-ured-virje@kc.t-com.hr; Radno vrijeme: utorak, srijeda i četvrtak (9,00-11,00 sati) i radnim danom nakon Sv. Mise;  

Naklada: 300 komada 
 

 

VJERODOSTOJNA JE SAMO LJUBAV 
Iv 13, 31-33a.34-35 

 

"Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge." Ništa nije 

vjerodostojnije kao prava, ţivljena ljubav prema bliţnjemu. Nikakvi pametni argumenti ne mogu uvjeriti 

da su Krist i kršćanstvo u skladu. Samo ljubav moţe uvjeriti. Samo se njoj moţe vjerovati. Propovijedi 

mogu ostaviti dojam, ljubav istinski pokreće. 

Iskustvo to sasvim jasno pokazuje. Zašto je majka Terezija iz Kalkute ostavila dubok dojam 

kod ljudi diljem svijeta? Samo iz jednog razloga: njoj se vjerovalo, da je stvarno ţivjela ljubav. Ona je 

ostavila dubok dojam na hinduse i muslimane, kršćane i ateiste, jer ih je uvjerila svojim ţivotom. 

U sasvim bolnim raspravama o zloupotrebi u Crkvenim ustanovama i po zastupnicima Crkve, 

čovjeku sve to daje misliti: ako ljubav Isusovih učenika treba biti znak, tada je zloupotreba ljubavi time 

teţa. 

Već je u ranom kršćanstvu primjetio sveti Ivan Krizostom: "Ako kod nas nedostaje ljubavi, 

jedva da će na nevjernike nešto drugo djelovati i njih izazvati". "Ljubite jedni druge!" Isus to zove 

"novom zapovijeĎu". To je temeljna zapovijed EvanĎelja: Boga ljubiti svim srcem, a bliţnjega kao 

samoga sebe. Svi mi to vidimo bilo kada, iz praktičnog razloga: ja ljubim to, da budem ljubljen! Nitko ne 

ţeli sebi da bude odbijen ili omraţen. Svatko se osjeća dobro, ako zna da je zaštićen u ljubavi 

drugoga. 

Isus je govorio da mi sami trebamo pokloniti ljubav. A to je puno teţe.  Što znači ljubiti jedni 

druge, ako se ne susrećemo s uzvraćanjem ljubavi? I tada: što znači ljubiti jedan drugoga, ako sam od 

drugoga bio iskorišten, prevaren, oţalošćen, povrijeĎen? Sve je lijepo i pravo ako je ljubav obostrana, 

ako su davanja i primanja u dobroj ravnoteţi. 

"Ljubav boli do bola" često je govorila Majka Terezija. Kako to ide? Isus je dao jednostavan 

odgovor: "Kao što sam ja vas ljubio, tako i vi trebate ljubiti jedni druge". Kako je on ljubio nas? Kako 

me Bog ljubi? Kako me vidi Isus? Njegova je ljubav uvijek uzorak. On ne kaţe: Ako ti ljubiš mene, ja ću 

ti uzvratiti ljubav. On nas ljubi bez kalkulacija, bez da pita je li se to isplati, je li se nagraĎuje. 

Ako smo ljubazni i s puno ljubavi samo tada, kad nam to nešto donosi, tada druge ne ljubimo 

pravo. Tada se radi o nama samima. Tada druge iskorištavamo. Ljubav je nesebična. I samo tako ona 

moţe uspjeti. Samo tako ona donosi radost. I konačno veliki dobitak. I tada ona uvjerava više nego sve 

riječi. Jer vjerodostojna je samo ljubav. 

 

Fra Jozo Župić 



 

 

OGLASI 

 

Utorak: proba Ţupnog zbora; Subota: čišćenje crkve; Nedjelja: „Martinci“ 
 

 SVIBANJSKE POBOŢNOSTI: Kroz mjesec svibanj svaki dan su svibanjske 

poboţnosti pola sata prije sv. Mise. Pozivam djecu i mlade da se uključe na 

svibanjske poboţnosti. 

 

 SUSRET KRIZMANIKA S DJELITELJEM SV. KRIZME: U srijedu (22.05.) za 

vrijeme sv. Mise je susret krizmanika s djeliteljem sv. Krizme msgr. Antunom 

Perčićem, generalnim vikarom Varaţdinske biskupije. Krizmanici su OBAVEZNI  

doći na Svetu misu, te lijepo molim njihove roditelje i kumove da doĎu s njima! 

 
 SUSRET MINISTRANATA: Susret ministranata bit će odrţan u subotu,  

25. svibnja u 10:00 u ţupnoj dvorani pa pozivam sve ministrante da doĎu. 

 

 
 
 

OBITELJSKI DAR DAROVALI SU: 

Ob. Senjan, A. Cesarca 25 
Ob. Hasan, P. Preradovića 7 
Ob. Hrţenjak, Kolodvorska 24 

Ob. Podravec, Gorička 78 
Ob. Tolić, Zagreb 

 
Zahvaljujem obiteljima koje su dale obiteljski dar, a potičemo i ostale. 
Hvala na doprinosu za tisak Ţupnog listića. 
 
 

 

 
 

IZ KATEKIZMA KATOLIČKE CRKVE 
1. ŠTO VJERUJEMO? 

 
 
1.1. Zašto možemo vjerovati? – Bog prilazi čovjeku 
 

16. Kako se Biblija ispravno čita? 
Biblija se ispravno čita u moleći (u duhu molitve), to jest uz pomoć Duha Svetoga, pod čijim je 
utjecajem i nastala. To je riječ Božja i sadrži bitnu Božju poruku nama. [109-119, 137] 

BIBLIJA je poput duga Boţjega pisma svakomu od nas. Stoga trebamo primiti Sveto pismo s velikom 
ljubavlju i strahopoštovanjem. Zatim treba Boţje pismo doista i čitati, tj. ne izvlačiti pojedinosti i zanemariti 
cjelinu. Cjelinu uvijek moramo tumačiti kroz njezino srce i otajstvo: Isusa Krista, o kojemu govori cijela 
Bibilija, pa i STARI ZAVJET. Trebam dakle čitati Sveto pismo u istoj ţivoj vjeri CRKVE, iz koje je nastalo. 
  

17. Koje je značenje Staroga zavjeta za kršćane? 
U STAROMU ZAVJETU Bog se očituje kao Stvoritelj i uzdržavatelj svijeta te kao voĎa i odgojitelj 
ljudi. Knjige Staroga zavjeta takoĎer su riječ Božja i Sveto pismo. Bez Staroga zavjeta ne može se 
razumjeti Isusa. [121-123, 128-130, 140] 

U STAROMU ZAVJETU  započinje velika povijest poučavanja vjere koja u NOVOMU ZAVJETU  
doţivljava odlučujući preokret i dolazi do cilja govorom o svršetku svijeta i ponovnomu Kristovom dolasku. 
Stari je zavjet puno više od obične predigre Novomu zavjetu. Zapovijedi i proroštva za narod Boţji 
Staroga zavjeta, i obećanja koja su u njemu sadrţana za sve ljude, nikada nisu opozvani. U knjigama 
Staroga zavjeta nalazi se nezamjenjivo blago molitve i mudrosti, posebno Psalmi koji pripadaju 
svakodnevnoj molitvi Crkve. 
  

18. Koje je značenje Novoga zavjeta za kršćane? 
U NOVOMU ZAVJETU ispunja se Božja OBJAVA. Četiri evanĎelja, po Mateju, Marku, Luki i Ivanu, 
srce su Svetoga pisma i najdragocjenije blago Crkve. U njima nam se očituje Sin Božji i susreće nas 
onakav kakav jest. U Djelima apostolskim upoznajemo početke Crkve i djelovanja Duha Svetoga. U 
apostolskim poslanicama u Kristovu svjetlu predstavljen nam je ljudski život sa svih strana. U 
Ivanovu Otkrivenju unaprijed nam je predočen kraj vremena. [124-127, 128-130, 140] 

Isus je sve što nam je Bog ţelio reći. Čitav STARI ZAVJET pripravlja utjelovljenje Sina Boţjega. Sva 
Boţja obećanja u Isusu nalaze svoje ispunjenje. Biti kršćanin znači biti sve dublje povezan s Kristovim 
ţivotom. Za to se evanĎelje mora čitati i ţivjeti. Madeleine Delbrêl kaţe: „Svojom riječju Bog nam kaţe tko 
je on i što od nas hoće; to nam kaţe konačno i kaţe nam za svaki dan. Dok drţimo svoje evanĎelje u 
rukama, moramo se sjetiti da u njemu stanuje Riječ koja u nama ţeli postati tijelom, ţeli nas zahvatiti da 
bi mogla započeti svoj ţivot iznova, na novomu mjestu, u novomu vremenu, u novoj ljudskoj sredini.“ 
 

19. Koja je uloga Svetoga pisma u Crkvi? 
CRKVA crpi svoj život i snagu iz Svetoga pisma. [103-104, 131-133, 141] 

Osim Kristove prisutnosti u svetoj EUHARISTIJI s najvećim strahopoštovanjem CRKVA časti Kristovu 
nazočnostu u Svetome pismu. U svetoj misi slušamo evanĎelje stojeći jer nam u ljudskim riječima, koje 
čujemo, govori sam Bog. 

 

Izvor: YOUCAT 


