
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SVETE MISE U TJEDNU 24.1.2021. – 31.1.2021. 

 

Datum Kalendar Misna nakana 

Nedjelja 

24.1. 

TREĆA NEDJELJA 

KROZ GODINU 

„Nedjelja Božje 
Riječi“ 

ČITANJE BIBLIJE: Post 1, Ps 1, Mt 1.1-17 

09.30 – ŽUPNA SV. MISA 

11.00 – SV. MISA (Šemovci): + Branko Kolarević 

18.00 + Marijan Špoljar i ob. 

Ponedjeljak 

25.1. 
OBRAĆENJE  
SV. PAVLA 

ČITANJE BIBLIJE: Post 2, Ps 2, Mt 1.18-25 

❖ NEMA SV. MISE 

Utorak 

26.1. 
Sv. Timotej i Tit, 

biskupi 

ČITANJE BIBLIJE: Post 3, Ps 3, Mt 2 

18.00 + Ivan Ormanec i rod., Zlatko Baranašić 

Srijeda 

27.1. 
Sv. Anđela Merici 

ČITANJE BIBLIJE: Post 4, Ps 4, Mt 3 

18.00 + Marija i Petar Pokec i rod. Matišin 

Četvrtak 

28.1. 

Sv. Toma Akvinski, 

crkveni naučitelj 

ČITANJE BIBLIJE: Post 5-6.8, Ps 5, Mt 4 

18.00 + Mijo i Mihaela Babec i ob. 

Petak 

29.1. 
Sv. Valerije 

ČITANJE BIBLIJE: Post 6.9-7.24, Ps 6, Mt 5.1-20 

18.00 – KUMULATIVNA: - duše u čistilištu;  
+ Marijan Lukić i ob.; - na nakanu;  
+ Josip Frajt i Ljubica r. Varaždinec, Ivan Frajt i 
Ljubica r. Židovec; + Marica Židovec 

Subota 

30.1. 
Sv. Hijacinta 

ČITANJE BIBLIJE: Post 8-9, Ps 7, Mt 5.21-48 

08.00 + Ivan i Marija Janči i rod. 

18.00 – SV. MISA (Šemovci): + Božidar Posavec 

Nedjelja 

31.1. 

ČETVRTA 

NEDJELJA KROZ 

GODINU 

ČITANJE BIBLIJE: Post 10-11, Ps 8, Mt 6.1-18 

09.30 – ŽUPNA SV. MISA (Virje) 

11.00 – SV. MISA (Sv. Ana): + Valent i Ana Zidar 

18.00 + Katica, Rudolf Feletar, Marica Grivić 

 

3. NKG 24. siječnja 2021. 

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 9 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 
 

ISPUNILO SE VRIJEME 
Mk 1, 14-20 

 

Isus započinje svoje javno djelovanje u Galileji. Srž njegove poruke jest: „Ispunilo se vrijeme, 
približilo se Kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte Evanđelju!“ 

„Ispunilo se vrijeme“. Poruka radosti. Ono što ste vjekovima čekali, ovdje je, među vama. Sada 
više nema mjesta odgađanju. Židovi su imali taj trenutak da povjeruju. Nisu mogli znati hoće li imati druge 
prilike. Poruka je to za sadašnji trenutak. I za nas jasna poruka. Nismo gospodari vlastite prošlosti. [to je 
bilo, bilo je, što se zbilo, zbilo se. To prepuštamo Božjem milosrđu. O budućnosti ništa ne znamo. To 
prepuštamo Božjoj providnosnoj ljubavi. Moj je samo sadašnji trenutak. Ispunilo se vrijeme. Sada, danas 
mogu nešto učiniti. 

Približilo se Kraljevstvo Božje! Bog prolazi mojom ulicom. Osjećam dah Božji na mojem vratu. 
Osjećam Božju ruku na mom zapešću. Osjećam Božji lahor u mojoj duši. Gospodin prolazi! Od vlastitog 
života mogu učiniti Edenski vrt kojim Bog šeće. Isus nas na drugom jednom mjestu uvjerava: „Kraljevstvo 
je Božje među vama“. A mi, u svojoj grešnosti i u svojoj ludosti i ne primjećujemo koliko je Bog među nama 
i s nama. 

Obratite se. Isus traži preobrazbu, životni zaokret. Isuviše dugo sam sebe uvjeravao da ne mogu 
drugačije živjeti nego što sad živim: ne mogu se ja baš tako redovito moliti, ne mogu ja baš tako odmah 
opraštati, ne mogu se ja baš odmah riješiti neke ružne navike, nekog grijeha. A poziv je jasan. Nedvojben. 
Bez alternative. „Obratite se!“ 

Vjerujte. Premalo vjerujemo u snagu koju nosimo u sebi. Naravno, ne svoju snagu, nego Božju. 
Isus nam govori: „Vjerujte da možete pobijediti zlo u sebi i oko sebe. Vjerujte da možete biti nositelji mira 
i radosne vijesti. Vjerujte da je sve moguće onima koji se u Gospodina uzdaju. Vjerujte da sićušno zrno 
gorušice izraste veće od svega bilja. Vjerujte da malo kvasca sve tijesto uskvasa. Vjerujte da se isplati 
prodati sve što čovjek ima da bi kupio njivu u kojoj je našao zakopano blago. Vjerujte u pobjedu Božje 
ljubavi. 

Evanđelju. Upravo to. Kristovo je Evanđelje zapravo Lijepa, blaga, radosna vijest. I upravo se tu 
očituje naša slabost. Mi u biti ne vjerujemo da je ono što je Isus govorio Blaga vijest (Neki nam se njegovi 
zahtjevi čine prestrogi, npr. kad govori o praštanju, o tome kako se ni u kojem slučaju ne treba osvećivati). 
Ne vjerujemo toliko puta da je Isusovo Evanđelje zapravo Lijepa vijest (npr. kada govori o opasnosti i 
ispraznosti zemaljskog bogatstva). A osobito nam je teško koji puta povjerovati da je Evanđelje radosna 
vijest kad vidimo Kristov križ (Židovima sablazan, a poganima ludost) i kad u svjetlu njegova križa gledamo 
i naše križeve. A ipak. To je jedini put spasenja. Isusovo Evanđelje. Kao što je Krist po muci i smrti došao 
do slave uskrsnuća, tako je i nama kroz nevolje doći do proslave. Stoga je takvo Kristovo Evanđelje za 
nas već danas Radosna vijest, jer znamo: naš je život ispunjen dubokim smislom. Bog nas štiti. I Bog nas 
voli. 

Za mene je taj poziv. Danas. Ispunilo se vrijeme. Upravo u ovome trenutku. Bog me sada poziva. 
I sada računa na mene. Ne čujete li kako u vašim srcima jasno odjekuje njegov glas: „Ispunilo se vrijeme“? 
Doista, da čovjek zadrhti od radosti. Jer je Isus tako 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 pouzdanje u Božju providnost 
nadvladati sve izazove, kušnje i poteškoće koje su pred nama. 

 
❖ ZAHVALA ZA UREĐENJE CRKVE: Zahvaljujem svim ženama i muževima koji su se 

uključili u raspremanje i čišćenje crkve. Bog Vam bio nagrada!  

 
❖ 365 DANA S BIBLIJOM: Dragi župljani. Kao što je najavljeno, na treću nedjelju kroz godinu 

koja je odredbom pape Franje nazvana Nedjeljom Božje Riječi, započinjemo s čitanjem 

Biblije svakoga dana prema unaprijed osmišljenom programu i rasporedu. Biblijski tekstovi 

objavljivat će se svakog dana u jutarnjim satima u posebnoj grupi, na facebook stranici župe 

(topla preporuka je čitanje iz vlastite Biblije). Program čitanja traje 365 dana, uz svaki tekst 

biti će objavljen i popratni komentar (kratko tumačenje/povijesni kontekst 

nastanka/objašnjenje – prema Jeruzalemskoj Bibliji). Potrebni „materijal“: dobra volja i 

ljubav prema Bogu. Tekstovi će biti objavljivani u jutarnjim satima kako bi svatko imao priliku 

čitati ih u njemu najprikladnije vrijeme i uklopiti u svoju osobnu molitvu. Ne postoji određeno 

vrijeme čitanja, jer svako vrijeme Bogu posvećeno je pravo vrijeme. Također, savjetujem 

da uz svakodnevno čitanje vodite i svoj biblijski dnevnik, to može biti rečenica koja vas se 

najviše dojmila, jedna riječ, molitva, vlastito promišljanje i zapažanje, misao ili savjet kojeg 

želite češće primjenjivati u svom životu. Prepustite Gospodinu svoju kreativnost!   

Neka nam je sretan i blagoslovljen ovaj molitveni hod! 

OBITELJSKI DAR DAROVALI SU: 

Ob. Katić, P. Miškine 16 
Ob. Pavunić, Trnovac 1a 
Ob. Popović, P. Miškine 42a 
Ob. Markov, F.V. Šignjara 40 
Ob. Grčić, Miholjanska 6 
Ob. Embreuš, Gajeva 45 
Ob. Cikoš, Mitrovica 130  
Ob. Lukić, Paromlinska 13 

Ob. Bušić – Kapitanić, Paromlinska 15 
Ob. Matekov, Gajeva 137 
Ob. Jakopović – Perošić, Trg Prodavić 9 
Ob. Kemenović, Gajeva 76a 
Ob. Žarković, Trnovac 4 
Marija Živko, Novigradska 19 
Ob. Filipović, Miholjanska 90 
Jedna obitelj, Gradišće 

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

 

BLAGDAN OBRAĆENJA SVETOG PAVLA 

 

Najznačajnije obraćenje u povijesti Crkve je obraćenje svetoga Pavla apostola. Od 

progonitelja do navjestitelja – proći će Pavao dug put. Potpuno prepuštanje Božjoj volji radikalno 

će promijeniti njegov život. 

Obrat koji se dogodi u životu čovjeka i koji iz korijena mijenja njegovo religijsko uvjerenje 

je dubok i potresan. Želeći pripadati nekome (u ovome slučaju Crkvi) potrebno je mijenjati sebe, 

svoje životne stavove kao i moralne norme po kojima je čovjek živio do obraćenja. 

Sama riječ „obrat“ označava nešto obratno, obrnuto od onoga na što smo navikli. 

Obratiti se nekome, pretpostavlja prvotno povjerenje u tu osobu. Obratiti se i priznati vlastitu 

nemoć nekome može samo onaj koji ima moć poniznosti. Obrnuto je istoznačnica za naopako, 

nešto okrenuto ili usmjereno na drugu stranu. Obratiti (obrnuti) se na cesti – znači promijeniti 

smjer, slično kao i u životu. 

Do sada sam živio ovako; od  sada „meni je živjeti Krist“ – kaže sveti Pavao. Ono što 

vrijedi za Pavla, vrijedi i za svakoga od nas. Sveti Pavao je nailazio na mnoge probleme tijekom 

svojega obraćenja; od nevjerice do nevjere. Bilo je teško vjerovati jednoć gorljivom progonitelju 

kršćana – a sada Kristovu navjestitelju. Susretao se on i borio sa svakakvim nedaćama koje su 

ga stizale. Vjeran Kristu, vjerujući njegovim obećanjima, i ne zaboravljajući svoj susret s Uskrslim, 

Pavao hrabro dolazi pred kršćane i odlazi među pogane naviještajući Riječ Božju, riječ onoga koji 

ga je poslao. Pavao je povjerovao, i u toj vjeri pronašao snagu obraćenja. Pokušajmo takvu snagu 

pronaći u sebi, baš poput Pavla. 

 

Zlata Gilja, dipl.theol. 

 

 

 


