
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVETE MISE U TJEDNU 26.7.2020. – 2.8.2020. 
 

Datum Kalendar Misna nakana 

Nedjelja 
26.7. 

SEDAMNAESTA 
NEDJELJA KROZ 

GODINU 
Sv. Joakim i Ana, 

roditelji BDM 

09.30 – ŽUPNA SV. MISA (Virje) 

11.00 – SV. MISA (Sv. Ana / proštenje): 

       + Josip, Nada, Ivan i Ana Račan, Antun i Ana Škrinjar 

19.00 + Marica, Martin, Valent i Ana Marčinko 

Ponedjeljak 
27.7. 

Sv. Klement Ohridski ❖ NEMA SV. MISE 

Utorak 
28.7. 

Sv. Viktor I. 19.00 + Anto Budeš 

Srijeda 
29.7. 

Sv. Marta 19.00 + Ankica Lukić 

Četvrtak 
30.7. 

Sv. Petar Krizolog 19.00 + Ivka Banić, Blaž Kelemen 

Petak 
31.7. 

Sv. Ignacije 
Lojolski 

19.00 – KUMULATIVNA: + Ivica Juranić; + Stjepan Zidar, 

Ana, Kata Zidar, Stjepan Frajt; + Marica i Martin Ferenčić, 

Katica i Franjo Matekov, Barica Ilijev; + Katica i Ivan 

Ivandija 

Subota 
1.8. 

Sv. Alfonz Marija 
de'Liguori 

19.00 – SV. MISA (Šemovci): + Ana Cvetković,  

                                                    ob. Dobrotinić 

19.00 – SV. MISA (Sv. Ana): + Marica i Ivan Miletić 

Nedjelja 
2.8. 

OSAMNAESTA 
NEDJELJA KROZ 

GODINU 

11.00 – ŽUPNA SV. MISA (Virje) 

12.30 - KRŠTENJE: Jakov Adaković 

19.00 + Ivan Matoničkin 

 

 17. NKG 26. srpnja 2020. 

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 35 Godina X 

 

IBAN: HR9023600001102724626 (Zagrebačka Banka) Izdaje: Župa Sv. Martina, Gajeva 11, 48326 Virje; Tel.: 048/897-235, 
e-mail: zupavirje@gmail.com, Radno vrijeme: radnim danom nakon Sv. Mise;   

Naklada: 300 komada 
 

SAV RADOSTAN 
Mt 13, 44-52 

 
Ako čovjek danas na svom posjedu u zemlji pronađe neko drevno nalazište novca ili 

drugih vrijednih predmeta (npr. iz rimskog vremena), po zakonu to ne pripada njemu, iako je on 

vlasnik zemljišta. Država polaže pravo na taj nalaz. U starini je to bilo puno povoljnije za običnog 

čovjeka. Što bi čovjek pronašao na svojoj njivi, pripadalo bi njemu. Isus tako pripovijeda kako je 

neki čovjek našao na njivi zakopano blago. Međutim, njiva nije bila njegova, a čovjek baš i nije 

bio imućan. Pa ipak, kada je našao to blago, pripovijeda Isus, čovjek ga „sakrije, sav radostan 

ode, proda sve što ima i kupi tu njivu“. To mu je blago bilo važnije od svega što je posjedovao. 

Isus hoće reći da je kraljevstvo nebesko nalik ovom događaju. Kad čovjek otkrije ljepotu 

evanđelja, sve mu drugo postane manje važno. I onda u tome svjetlu gledamo svetoga Leopolda 

Mandića ili Majku Tereziju. To su sveci, velikani i na svoj način, a u očima nekih ljudi – čudaci. 

Međutim, da nije takve strasti, takve predanosti, ne bi bilo ni napretka čovjekova, niti 

svekolike umjetnosti. Da nije Michelangelo bio sav predan svome umjetničkom zanosu, što bi 

stvorio? Da nije Mozart sve podredio glazbi, što bi stvorio? Da roditelji i srce i dušu ne žrtvuju za 

svoju djecu, kakav bi to odgoj bio? Da toliki domoljubi nisu sve žrtvovali za boljitak domovine, 

kakva bi bila naša povijest? 

Pa zašto onda u tolikih vjernika nema žara, nema strasti, nema predanosti za ono u što 

deklarativno vjeruju? Zašto onda moramo govoriti i „mlakim vjernicima“ i „kršćanima na papiru“? 

Odgovor je jednostavan: takvim ljudima vjera, evanđelje, spasenje koje po Bogu dolazi nije 

prioritet, nije nešto bitno. Vjerska načela i moral za takve vjernike su nešto usputno, nešto što je 

lijepo i plemenito, ali se može svrstati tek uz lijepe običaje. Nadalje, zbog manjka takve strasti, 

to jest zbog manjka vjere i oni koji misle da su vjernici, zapravo su gunđala i htjeli bi samo 

ovozemnu korist… 

Onaj čovjek iz Isusove priče, nije se opterećivao rizicima i govorkanjima ljudi. Sav 

radostan je sve žrtvovao za ono blago koje mu je bilo najvažnije. Gdje bi moglo biti moje blago? 

Veli Isus pronicavo: “Gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce.” 

dr. sc. Zvonko Pažin 

 



 

OGLASI 
Subota: čišćenje crkve - OBAVEZNO; 

 

VJERONAUK ZA PRVOPRIČESNIKE: Vjeronauka neće biti do sredine mjeseca 
                                                                kolovoza! 
 
❖ OBLAČENJE U CRKVI: Stiglo nam je ljetno razdoblje i vrijeme ljetnih vrućina u 

kojima ljudi imaju navadu dolaziti u crkvu nedolično obučeni. Crkva je sveti prostor 
pa vas kao župnik molim da poštujete svetost prostora i u crkvu ne dolazite nedolično 
obućeni, u kratkom i prozirnom, kako bismo unaprijed izbjegli neugodnu situaciju da 
netko mora napustiti crkvu. To osobito vrijedi kod vjenčanja i ostalih sakramenata! 

 
❖ ŽIVA KRUNICA: Svaki mjesec molimo krunicu na određenu nakanu. Nakana u 

mjesecu kolovozu će biti namijenjena za bračne drugove i sve članove njihove 
obitelji, da ustraju u kršćanskom pozivu i odgajaju svoju djecu u duhu požrtvovnosti.  

 
❖ MARIJA BISTRICA: Naša župa je ove godine trebala hodočastiti na Mariju Bistricu 

1. 8. 2020. S obzirom na situaciju COVID-19, hodočašće autobusima je do 
daljnjega odgođeno. Preporučam da svi koji mogu iskoriste priliku i pođu na Mariju 
Bistricu u osobnom aražmanu vlastitim automobilima. Pritom molim da se sjete i 
naših župljana koji nisu u mogućnosti poći te da u ime župe mole i  preporuče pod 
moćni zagovor naše nebeske Majke. 

 
❖ ŽUPNI URED: Kroz ljetno razdoblje župni ured neće raditi po redovitom uredovnom 

vremenu, nego svakim radnim danom iza sv. Mise, prema potrebi. Za hitne slučajeve 
(bolesničko pomazanje, sprovod) možete nazvati u bilo koje vrijeme.  

 
❖ OBRATITE PAŽNJU NA VRIJEME SV. MISA IDUĆI VIKEND! 
 
Sve daljnje obavijesti i upute možete pratiti na oglasnoj ploči ispred crkve, 
Facebook stranici naše župe, koju smo otvorili pod nazivom „Župa Sv. Martina 
biskupa – VIRJE“ te na web stranici Općine Virje. 
 
 
OBITELJSKI DAR DAROVALI SU:  

Ob. Karas, Hr. Domobrana 25 

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

MOLITVA ZA DJEDOVE I BAKE PAPE BENEDIKTA XVI. 
 

Gospodine Isuse, 

rođen si od Djevice Marije, kćeri svetih Joakima i Ane. 

 

Pogledaj s ljubavlju na djedove i bake diljem svijeta. 

Zaštiti ih! Oni su izvor obogaćenja 

za obitelji, Crkvu i cijelo društvo. 

Podupri ih! Neka stareći 

nastave biti čvrsti stupovi 

evanđeoske vjere za svoje obitelji, 

čuvari plemenitih obiteljskih ideala, 

žive riznice zdravih vjerskih običaja. 

Učini ih učiteljima mudrosti i hrabrosti, 

kako bi budućim naraštajima 

mogli prenositi plodove svojega 

zrelog ljudskog i duhovnog iskustva. 

 

Gospodine Isuse, 

pomozi obiteljima i društvu 

da vrednuju prisutnost i ulogu djedova i baka. 

Neka nikada ne budu zanemareni ili isključeni, 

nego da uvijek budu 

uvažavani s poštovanjem i ljubavlju. 

Pomozi im da žive spokojno 

i da se osjećaju dobrodošlima 

u svim godinama svojega života koje im daješ. 

 

Marijo, Majko svih živih, 

skrbi bez prestanka za djedove i bake, 

prati ih na njihovu zemaljskomu hodočašću. 

Po svojim molitvama, udijeli da sve obitelji 

jednoga dana budu ujedinjene 

u našoj nebeskoj domovini, 

gdje čekaš cijelo čovječanstvo 

da dođe u veliki zagrljaj života koji nema kraja. 

 

Amen! 

 


