
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVETE MISE U TJEDNU 13.12.2020. – 20.12.2020. 
 

Datum Kalendar Misna nakana 

Nedjelja 
13.12. 

TREĆA 
NEDJELJA 
DOŠAŠĆA 

“Nedjelja Caritasa” 

09.30 – ŽUPNA SV. MISA (Virje) 

11.00 – SV. MISA (Sv. Ana): + Mato, Franjo i Dora  
                                               Horvat, Dragica Miletić 

18.00 + Jakob Mesarov i Ivka 

Ponedjeljak 
14.12. 

Sv. Ivan od Križa 06.00 + Ivo Ćurić 

Utorak 
15.12. 

Bl. Drinske 
mučenice 

06.00 + ob. Šimotić 

Srijeda 
16.12. 

Sv. Hagaj 06.00 + Ivan Adaković 

Četvrtak 
17.12. 

Sv. Modest 06.00 + Ivan i ob. Jakopović, Marija i Franjo i ob. Šoš 

Petak 
18.12. 

Sv. Malahija 

06.00 – KUMULATIVNA: + Jakov Ćurić; + Nikola i 

Martin Račan; - na nakanu; + Ivica Gubijan;  

+ Ivica Šipušić; + ob. Špan i Seleš; + Ivica Gubijan;  

- za sve žive i pokojne iz ob. Melić 

Subota 
19.12. 

Sv. Anastazije 

06.00 + Josipa(ž) Hrženjak 

18.00 – SV. MISA (Sv. Ana): + Viktorija, Đuro i  
                                                    Marko Račan 

Nedjelja 
20.12. 

ČETVRTA 
NEDJELJA 
DOŠAŠĆA 

09.30 – ŽUPNA SV. MISA (Virje) 

11.00 – SV. MISA (Šemovci): + pretke iz ob. Djak-Gugić 
                                                           i ob. Žilić 

18.00 + Brankica Đanić Kovačić i Mijo Kovačić 

 

 3. došašća 13. prosinca 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 3 Godina XI 

 

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 
 
 

SVJEDOČITI ZA SVJETLO 
Iv 1, 6-8.19-28 

 

Silan je bio Ivan. Izuzetan čovjek. Gorostas. Na njegov glas iz pustinje došli su mnogi iz 
Judeje i pognute glave krstili se krstom obraćenja. Velika je snaga izbijala iz njegova lika. Zato su 
mnogi bili pomislili da je on ona zvijezda koja ima doći. Tolika je bila njegova snaga i toliko 
zadivljujuća njegova pojava. Međutim, Ivan je bio svjestan da je došao „kao svjedok da posvjedoči 
za Svjetlo“, ali da on sam nije bio Svjetlo. Naravno, Ivan je i mogao posvjedočiti za svjetlo, jer je i 
sam tom svjetlošću bio prosvijetljen. 

I evo odmah velike napasti: graditi se većim nego što jesi. Ivan je pokrenuo cijelu Judeju. 
Razdrmao uspavane duhove. I svi su k njemu dolazili. Bogati i siromašni, učeni i priprosti, običan 
puk i svećenici. I svi su mu se divili. Kako li to samo može goditi čovjeku. Kako li to samo čovjeka 
može ponijeti i uznijeti. I onda u svojoj slabosti počinje ovako razmišljati: Pa ja doista nešto vrijedim. 
Vidi kako za mnom idu! Vidi samo kolike su moje sposobnosti. Zapravo, ovo što sam dosada 
pokazao, tek je dio mojih pravih odlika. Ljudi će tek čuti za mene… I nakon takvih razmišljanja čovjek 
dalje počinje ploviti na krilima svoje umišljenosti i oholosti. I nek se samo nađe netko tko bi ga osporio! 
Kako li se samo usuđuje dirnuti u izabranika! I onda u takvom kolopletu sotona ima pune ruke posla. 
I zadovoljno ih trlja. A čovjek kojemu je Bog stvarno povjerio i dao određene darove počinje 
propovijedati sama sebe. I sve postaje tako jadno. Međutim Ivan Krstitelj se i u tome pokazuje da je 
gorostas. Makar je doista velik i izabrani prorok, zna on tko je i gdje mu je mjesto. Dakle, svećenici i 
leviti pitaju Ivana tko je on (u zraku se osjeća gotov odgovor: „Reci samo da si Krist. Takav nam baš 
treba: snažan, glasan, onaj za kojim ljudi idu!“). Ivan odmah jasno veli: „Ne, ja nisam Krist!“ Ni (onaj 
iščekivani) Ilija. Niti uskrsnuli prorok. Pa tko onda? Jednostavno: „Ja sam glas koji viče u pustinji: 
Pripravite put Gospodinu!“ Ivan nije svjetlo, nego je došao posvjedočiti za svjetlo. 

To je tajna svih svetih ljudi. Znaju oni da sami po sebi ne bi ništa vrijedili. Oni su se 
jednostavno raduju što su nositelji Božjih darova i to darova koji su za služenje. Upravo kao Ivan. 
Sve što je on bio i što je značio stavio je u službu pripravljanja puta Gospodinu. Svekolik smisao 
njegova života bio je da postane Glas. 

Tko sam ja? U čemu je moja veličina? Kao prvo, uči nas Biblija, Bog nas je stvorio na svoju 
sliku, sebi slične. Silan je to dar i silno dostojanstvo. Nadalje, nakon čovjekova pada Bog ga ne 
ostavlja nego mu šalje svojega Sina. Po vazmenom otajstvu Kristove muke, smrti, uskrsnuća i 
proslave čovjek postaje dijete Božje, dionik nebeskih darova. Kad se kršćanin po sakramentu krsta 
ucijepi u Krista, on postaje dionik njegove božanske naravi, živi ud njegova otajstvenog Tijela koje je 
Crkva. Nikada na svijetu nećemo dokučiti veličinu svoga izabranja. Bog je doista velik i želi biti velik 
u ljudima i po ljudima. Velik sam onoliko koliko je u meni velik Bog. Božjom milošću mogu isijavati 
Božju svjetlost. Bog može isijavati iz mene. Kako bi rekao sv. Franjo, Bog od mene želi učiniti oruđe 
svoga mira i blagoslova. To je moje odlikovanje, moja radost, ali nipošto razlog uznositosti. 

 

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. 

❖ POSTAVLJANJE GRIJANJA U CRKVI U ŠEMOVCIMA: U planu je početak postavljanja 
kompletnog grijanja u crkvi u Šemovcima. 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. 

 
❖ SAKRAMENT SVETE ISPOVIJEDI: Svaki dan pola sata prije sv. Mise svećenik će Vam biti 

na raspolaganju za Ispovijed. Posebno Vas sad na to potičemo jer velike božićne Ispovijedi 
neće biti. Da bismo izbjegli velika okupljanja, zbog epidemiološke situacije ispovijed će biti 
po ulicama od 15.00 sati, a raspored će biti u tablici u listiću, pa vas molim da ga poštujete. 
Molim vas da vodite računa o maksimalnom broju vjernika koji istovremeno može biti u crkvi.  

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

Ob. Ormanec, P. Preradovića 4 
Ob. Senjan, A. Cesarca 25 
Ob. Cepetić, Novigradska 59 
Ob. Čižmešinkin, I. Gundulića 2 
Ob. Šobak, Trnovac 3  
Ob.Cik, Novigradska 40 
 

Kata Kopas, S. Radića 11, Šem 
Ob. Matan, Sv. Ana 13 
Ob. Miletić, Sv. Ana 49 
Ob. Miletić, Sv. Ana 53 
Ob. Pavlović, Sv. Ana 41 
Ob. Tolić, Sv. Ana 39 

DAR ZA POSTAVLJANJE GRIJANJA U CRKVI  U ŠEMOVCIMA: 

Katica Kopas, S. Radića 17, Šem 
Kata Kopas, S. Radića 11, Šem 
Ob. Posavec, S. Radića 1, Šem 
Ivan Marčinko, S. Radića 134, Šem 
Ob. Perok, S. Radića 163, Šem 

Ob. Bulić, S. Radića 163, Šem 
Snježana Sočec, S. Radića 189, Šem 
DVD Šemovci 
Udruga korisnika vodovodne mreže Šemovci 
Ob. Šironja-Plemenčić, Gorička 10, Virje 

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

Slavko Vranjković 

MALA ZRNCA MUDROSTI U DOŠAŠĆU 

13. prosinca: I danas tvoja vjera treba postati vidljivom i dohvatljivom u dobru djelu, srdačnosti i dobroti, u 

razumijevanju za druge, u praštanju… Vjera je dar koji se dijeli. Božić je prilika da postaneš propovjednik 

Radosne vijesti. Ono što dadeš, to i očekuj od Boga i onih koji s tobom žive. 

14. prosinca: Kakav je svijet u kojem živiš? Što sve zamjeraš onima na vlasti, svojima? Jesi li svjestan, 

svjesna, da svijet, društvo, crkvena zajednica, župa, moraju po tebi  postati bolji. Lijepe nas pjesme u došašću 

oduševljavaju porukom, dragim i toplim ritmom koji miriše na slamu, djetinjstvo, mlijeko majčino. Božić će doći 

svima mir noseći. Neka među svima sve opet bude dobro, srušeni mostovi ljubavi iznova sagrađeni. 

15. prosinca: Svjetlo, mir i radost ne vise kao kuglice na božićnom drvcu. Želim ti ovih dana mnogo svjetla u 

srcu. Okiti se dobrotom i vjerom. Neka vaša svijetlost svijetli pred ljudima da vide vaša dobra djela i da slave 

Oca na nebesima… Tako piše Sveto pismo. Držimo u mračnom vremenu bezboštva vjeru kao svjetiljku. 

16. prosinca: Oslobodi se pritiska i prisile sebičnosti, briga koje ne donose mir, nego nesanicu. Potraži mir u 

molitvi, prijateljstvu i drugima budi prijatelj i pomoćnik. Nisu tvoje brige najveće, i drugi su u krizi. Pomozi i 

pomoći će ti se. Uz sve kućne poslove pjevaj, usput, lijepe i pjevne božićne pjesme. Radost iščekivanja Božića 

podijeli s drugim. 

17. prosinca: Svi su narodi svijeta očekivali da im Bog bude blizu. Krist rođenjem postaje jedan od nas. I 

hodom i suzom i svakodnevnim životom. Gdje Bog stanuje? Gdje je nebo? Ako nije u tebi, nećeš ga doživjeti, 

ni naći. Bog stanuje jedino u dobroti čovjeka prema čovjeku, u praštanju, u pomirenju, u uzajamnom 

razumijevanju, u 

srdačnosti i blagosti. 

18. prosinca: Ako se ovaj život zbog svih poteškoća, ratova, bolesti, neimaštine, može nazvati pustinjom, Bog 

je moja oaza. On me poziva da iziđem iz pustinje, daje mi nadu i odmor i riječ i vodu života. Ja trebam biti mali 

vodonoša u velikoj pustinji svijeta. Stvoren si za radost. 

19. prosinca: Vrijeme došašće, vrijeme molitve, pospremanje duše, kako bi stari rekli. Nikad ne traži sreću i 

nebo u molitvi samo za sebe. Pomozi stvarati svijet u kojem ćemo se ne samo podnositi, nego istinski voljeti, 

svijet u kojem će biti mjesta za osmijeh, za cvijet, za srce, za komadić neba na zemlji. 

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RASPORED ZA SAKRAMENT POMIRENJA 

Nedjelja – 13. 12. 14.00 - Sv. Ana 

Ponedjeljak – 14. 12. 
15.00 – M. P. Miškine, B. Radića, Trg Prodavić, Gradišće    

          Miholjanska, A. Hebranga, Vrbas, Kr. Tomislava 

Utorak – 15. 12. 15.00 – Kolodvorska, Paromlinska, A. Starčevića 

Nedjelja – 20. 12. 14.00  - 16.00 - Šemovci 

 


