
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVETE MISE U TJEDNU 29.11.2020. – 6.12.2020. 
 

Datum Kalendar Misna nakana 

Nedjelja 
29.11. 

PRVA NEDJELJA 
DOŠAŠĆA 

09.30 – ŽUPNA SV. MISA (Virje) 

11.00 – SV. MISA (Sv. Ana): +Ana Dervić, ob. 

Mađerić 

18.00 + Josip Štefan 

Ponedjeljak 
30.11. 

Sv. Andrija, 
apostol 

06.00 + Andrija i Mara Šipušić 

Utorak 
1.12. 

Sv. Kazimir 06.00 + Branko Cik 

Srijeda 
2.12. 

Sv. Bibijana 
Rimska 

06.00 + Nikola Sertić 

Četvrtak 
3.12. 

Sv. Franjo 
Ksaverski 

06.00 + Nikola Benkek 

Petak 
4.12. 

Sv. Ivan 
Damašćanski 

06.00 – KUMULATIVNA: + Blaž Kelemen i rod.,  

Ivka Banić i Stjepan Beljak; + Martin Račan;  

+ Josip Benkek i rod., rod. Šklebar; - na nakanu; 

+ Marica i Tomislav Tomec;  

Subota 
5.12. 

Sv. Saba Opat 

06.00 + Marijan i Dragutin Glavnik 

17.00 – KRŠTENJE: Hana IVANČAN 

18.00 – SV. MISA (Sv. Ana): + ob. Matan, Pintar,  
                                                    Črnjak i Cupan 

Nedjelja 
6.12. 

DRUGA 
NEDJELJA 
DOŠAŠĆA 

09.30 – ŽUPNA SV. MISA (Virje) 

11.00 – SV. MISA (Šemovci): + Ivan Perok 

18.00 + Dražen Kolar 

 

 1. DOŠAŠĆA 29. studenoga 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 1 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: utorak i četvrtak (9,00-11,00 sati) i radnim danom nakon Sv. Mise;   

Naklada: 300 komada 
 
 

BDJENJE I POVJERENJE 
Mk 13, 33-37 

 

„Bdijte“, veli Isus, „jer ne znate kada je čas!“ Tumači Biblije se neće nikada u potpunosti složiti 
da li se Isusove riječi iz današnjeg evanđelja odnose na propast Jeruzalema iz godine 70. ili to Isus govori 
o budućim vremenima. Moguće je jedno i drugo. No sigurno je da Gospodin želi nama, danas progovoriti. 
I to je za nas odlučujuće. Stoga ove prve nedjelje došašća želimo osluškivati Isusov glas u jednostavnosti 
srca. Što to nama, ove godine, na početku došašća, Gospodin Isus želi poručiti tim riječima? Kaže: 
„Bdijte!“. Kako bdjeti, zbog čega biti budan? 

Lako bi se mogao steći dojam da je ovdje riječ o tjeskobnom bdjenju („Samo da nas ne nađe 
pozaspale kada dođe!“). Nipošto! Isus pripovijeda kako neki čovjek odlazeći na put ostavlja svoju kuću i 
povjerava je slugama. Radi se dakle o povjerenju koje gospodar iskazuje svojim službenicima. Svakome 
povjerava njegov posao u okviru vlastitih mogućnosti. Tako su sluge, zajedno s vratarom, zapravo 
počašćene tim gospodarevim povjerenjem. Sve svoje imanje gospodar ostavlja s povjerenjem u njihove 
ruke. Vjerojatno nisu mogli očekivati da će gospodar imati tako visoko mišljenje o njima. Sada, kada je 
gospodar ipak tako postupio, oni uopće ne sumnjaju da će za vjernost biti i nagrađeni. 

Eto tu smo. Ako ovo još nekome nije jasno, sam nam Isus govori: „Što vama (apostolima) 
kažem, svima kažem: Bdijte!“ Za nas je ova riječ. Meni Isus govori u ovom trenutku: „Bdij nad darovima 
koje sam ti povjerio!“ Što bi to meni, što bi to nama Gospodin mogao povjeriti? 

Kao prvo: život. Ovozemaljski život, ali i život milosti, život opečaćen mukom njegova križa i 
slavom njegova uskrsnuća. Povjerava nam same sebe, umivene vodom krštenja, povjerava nam svoju 
sliku, neizbrisiv pečat Duha Svetoga i u krstu i u potvrdi i u svakom drugom sakramentu. Povjerava nam 
svoju sliku u nama. Nosimo njegovo ime: mi smo krist-jani/kršćani! Krist nam zapravo povjerava sama 
sebe da budemo njegova vjerna slika u svijetu, Krist povjerava sama sebe Crkvi, da doista bude njegovo 
otajstveno Tijelo. To je čast koju u ovom smrtnom tijelu nikada nećemo do kraja razumjeti. Njezino 
značenje i njezin domet nikada na zemlji nećemo dokučiti. Tek duhovnim okom, prosvijetljenim svjetlošću 
i silom Duha Svetoga možemo naslućivati i ponešto nazrijeti neizmjernost toga odlikovanja. Tome se daru 
i pozivu divi i Poslanica Efežanima dok kliče: „Bog Gospodina našega Isusa Krista… prosvijetlio vam oči 
srca, da upoznate koje li nade u pozivu njegovu!“ (1,17-18). 

Zato nam Gospodin veli: „Bdijte!“ Odgovoriti na taj njegov poziv ne znači drhtati od straha, ne 
znači bacati se u tjeskobu. Naprotiv, to je poziv na radost, radost u odgovornosti. Gospodin naime veli da 
nam je neizmjerno mnogo povjereno i da to valja čuvati i nad tim bdjeti. Kad bismo samo malo više dokučili 
domete tih Kristovih darova i njegovih obećanja! U tome bi slučaju bdjenje, kao posljedica izabranja i 
povjerenja, bilo čista radost, uzdrhtalo iščekivanje. 

Evo nam došašća. Očekujemo dolazak Gospodnji i potpuno ispunjenje njegovih obećanja. 
Stoga – bdijmo! Radujemo se. Mi smo sinovi i kćeri izabranja. Gospodin je blizu. 
 

dr. sc. Zvonko Pažin 
 



 

OGLASI 
Subota: čišćenje crkve - OBAVEZNO; 

UPUTSTVA VEZANA ZA EPIDEMIJU COVID-19: Dragi župljani, slijedom novih strožih nužnih 
epidemioloških mjera za vjerska okupljanja i obrede propisano je sljedeće: da na misnim slavljima 
može sudjelovati najviše 25 osoba, uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških 
mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Kako bismo spriječili 
ponovno zatvaranje vrata crkve i služenje misa bez naroda, kao župnik vas sve lijepo molim da 
se pridržavamo mjera kako bismo zaštitili jedni druge u kršćanskom duhu, žrtvujući se za 
dobrobit cijele župne zajednice i svih ljudi koje ćemo susretati! Vjerujem da ćemo zajedno uz 
vjeru i pozdanje u Božju providnost nadvladati sve izazove, kušnje i poteškoće koje su pred nama. 
 
Danas započinje nova crkvena godina i novo liturgijsko vrijeme – DOŠAŠĆE! U došašću ćemo 
se nastojati budno pripremati za svetkovinu Božića pa će se u našoj crkvi svaki dan, osim 
nedjelje, u 06.00 sati slaviti SVETE MISE ZORNICE. Crkva će se otvarati u 05.30 sati! 

❖ POSTAVLJANJE GRIJANJA U CRKVI U ŠEMOVCIMA: U planu je početak postavljanja 
kompletnog grijanja u crkvi u Šemovcima. Završetak radova planiran je do Božića. Izvođenje 
radova iznosit će 96.000 kn. Svoj dar za postavljanje novog grijanja možete uplatiti na žiro račun 
župe ili donijeti osobno u župni ured. 
 

❖ 12 LISNI KALENDARI ZA 2021: U sakristiji župne crkve, filijalama i u uredu možete nabaviti 12 
lisne kalendare za 2021. godinu po 13 KN. 
 

❖ DARIVANJE DJECE POVODOM NIKOLINJA: Obavještavaju se roditelji djece predškolske dobi 
iz cijele Općine Virje da ove godine, zbog nepovoljne epidemiološke situacije, neće biti  
tradicionalne priredbe i dolaska sv. Nikole u vrtić, no sama podjela darova djeci do 7. godine 
starosti povodom Nikolinja će biti organizirana u petak, 04.12.2020. od 12:00 do 14:00h  ispred  
Dječjeg vrtića Zrno Virje. Molimo roditelje da sa sobom ponesu osobne iskaznice kako bi prilikom 
preuzimanja darova potvrdili prebivalište na području Općine Virje. Djeca polaznici vrtića i 
programa predškole će istog dana darove dobiti tijekom prijepodneva u vrtiću, odnosno školska 
djeca u školi. Darove za djecu od rođenja do sedme godine te školsku djecu od 1. – 4. razreda 
već tradicionalno osigurava Općina Virje. 

 

❖ UPIS MISNIH NAKANA ZA 2021. GODINU OD UTORKA 03. 12. 2020. 
 
OBITELJSKI DAR DAROVALI SU:  

Ob. Koščić, A. Starčevića 63 
Ob. Odobašić-Malačin, Mitrovica 160 
Ob. Marković, Miholjanska 60  
Ob. Mihac, Lugarićeva 4 
Ob. Marelja, Gorička 23 

Jedna obitelj, Šemovačka  
Ob. Buđanec, S. Radića 152, Šem  
Ob. Pajtak, Sv. Ana 35 
Ob. Negovac, Sv. Ana 32 

DAR ZA POSTAVLJANJE GRIJANJA U CRKVI  U ŠEMOVCIMA: 

Jedna osoba, Virovska, Šem 
Jedna obitelj, S. Radića, Šem  

 

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

10 ZANIMLJIVOSTI O DOŠAŠĆU KOJE MORATE ZNATI 

 

Nalazimo se u vremenu došašća, stoga evo nekoliko osnovnih informacija i zanimljivosti o ovom razdoblju 
crkvene godine. 

1) Koji je smisao došašća? Evo što nam kažu Opća načela o liturgijskoj godini i o kalendaru: Vrijeme 
došašća je dvojakog značaja: vrijeme priprave na svečanosti Božića, u kojima se slavi prvi dolazak Sina 
Božjega k ljudima, a ujedno i vrijeme u koje se preko ovoga spominjanja misli upravljaju na iščekivanje 
drugog Kristova dolaska na svršetku vremena. Došašće tako dijelimo na dva razdoblja: Od prve nedjelje 
došašća do 16. prosinca naglasak je na eshatološkom vidu, iščekivanju drugog Kristova dolaska. Od 17. 
do 24. prosinca naglasak je na pripravi za svetkovinu Božića. S oba ova gledišta vrijeme došašća 
predstavlja razdoblje odanog i radosnog iščekivanja! 

2) Prvo svjedočanstvo o došašću kao posebnom vremenu donosi nam biskup Perpetuus iz Toursa 
(+430.) koji je od 11. studenog do Božića zahtijevao trokratni tjedni post. 

3) Gelazijev sakramentar koji se tradicionalno pripisuje sv. papi Gelaziju (+496.), spominje pet 
nedjelja došašća, a papa Grgur VII. (+ 1095.) smanjio je broj nedjelja s pet na četiri. 

4) Već u 9. stoljeću prva nedjelja došašća proglašena je početkom crkvene godine. 

5) Iako je ljubičastom bojom povezan s pokorničkim korizmenim vremenom, došašće ipak nije 
pokorničko razdoblje crkvene godine! To nam kaže i Zakonik kanonskog prava: Kan. 1250 – Pokornički 
su dani i vremena u općoj Crkvi svaki petak u godini i korizmeno vrijeme. 

6) Treća nedjelja došašća od davnine se naziva i „Dominica gaudete”, “nedjelja Radujte se“, prema 
riječima Ulazne pjesme iz Pavlove Poslanice Filipljanima: „Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: 
radujte se! Gospodin je blizu! (Fil 4, 4-5). Na ovu nedjelju u liturgiji se može koristiti i ružičasta boja. 

7) Kako treba biti uređena crkva u vremenu došašća? Odgovor pronalazimo u Općoj uredbi 
Rimskog misala: 305. U vrijeme došašća oltar neka bude urešen cvijećem, ali u mjeri koja odgovara duhu 
toga vremena, kako se ipak ne bi pretkazala potpuna radost Gospodinova rođenja. Isto vrijedi i za 
liturgijska glazbala! 313. U vrijeme došašća neka se orgulje i druga glazbala koriste u mjeri koja odgovara 
duhu toga vremena, kako se ipak ne bi pretkazala potpuna radost Gospodinova rođenja. Dakle, sve 
umjereno! 

8) Običaj izrade adventskog vijenca proširio se tijekom 19. stoljeća u njemačkim evangeličkim 
obiteljima. Običaj su vrlo brzo preuzeli bavarski katolici, a potom i ostatak zapadnog kršćanskog svijeta. 

9) Zornice ili rorate su pučke omiljele rane mise, a svoj početak imaju još u srednjem vijeku. One 
simboliziraju budnost kršćana u vremenu priprave za Božić, ali i na Isusov konačni dolazak na kraju 
vremena. Na zornicama se pjevaju i prekrasne hrvatske adventske pjesme koje imaju marijansko 
obilježje. Neke od poznatijih su: “Padaj s neba”, “Zlatnih krila”, “O Marijo, ti sjajna zornice”, “Poslan bi 
anđel Gabrijel”, “Visom leteć “, „Klikujte sada zanosno“… Pjesme izražavaju radost zbog skore proslave 
Kristova rođenja i potiču na pripravu za ovu veliku svetkovinu. U njima na osobit način dolazi do izražaja 
štovanje i pobožnost prema Blaženoj Djevici Mariji. Zornicom se naziva i božićna misa u ranu zoru. 
Latinski naziv “rorate” dolazi od riječi ulazne misne pjesme: „Rorate coeli desuper…”  – “Rosite nebesa 
odozgor i oblaci neka dažde pravednika”. To je ujedno i ulazna pjesma četvrte nedjelje došašća! 

10) U vrijeme došašća često se čuje usklik: »Maranatha! Ova aramejska riječ zapravo je bio 
uobičajeni pozdrav i zaziv prvih kršćana, a nalazimo ga na kraju Pavlove Poslanice Korinćanima. 
Zanimljivo, njegovo je značenje dvostruko. Tako “maranâ-thâ” prevodimo riječima “Dođi, Gospodine”, 
dok “maran-‘athâ” znači “Gospodin je došao”. 

Priredio: Miodrag Vojvodić (www.bitno.net) 

 


