
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SVETE MISE U TJEDNU 28.11.2021. – 5.12.2021. 

Datum Kalendar Misna nakana 

Nedjelja 
28.11. 

PRVA NEDJELJA 
DOŠAŠĆA 

ČITANJE BIBLIJE: Jr 48, Sir 21,1-14, Iv 9,24-41 

09.30 – ŽUPNA SV. MISA (Virje) 

11.00 – SV. MISA (Šemovci): + Martin, Marija, Nena  
                                             Posavec, ob. Šoštarić i Čorba 

18.00 + Ana i Josip Štefan, s. Elvira 

Ponedjeljak 

29.11. 
Sv. Saturnin 

ČITANJE BIBLIJE: Jr 49, Sir 21.15-28, Iv 10.1-21 

06.00 + Branko Cik 

Utorak 

30.11. 
SV. ANDRIJA, 

apostol 

ČITANJE BIBLIJE: Jr 50, Sir 22.1-15, Iv 10.22-42 

 06.00 + Željko i Jakob Milek, Marijana Brlečić 

Srijeda 

1.12. 
Sv. Nahum, prorok 

ČITANJE BIBLIJE: Jr 51, Sir 22.16-27, Iv 11.1-27 

06.00 + Franjo Markov 

Četvrtak 

2.12. 
Sv. Habakuk, prorok 

ČITANJE BIBLIJE: Jr 52, Sir 23.1-15, Iv 11.28-57 

06.00 +  Andrija i Marija Šipušić 

Petak 

3.12. 
Sv. Franjo 
Ksaverski 

ČITANJE BIBLIJE: Tuž 1, Sir 23.16-27, Iv 12.1-26 

06.00 – KUMULATIVNA: + Nikola Benkek; + Mijo i Barica 
Ljubić; + Mirko i Štefanija Ljubić; + Mladen Bily i Ivka      
r. Šignjar; + Željko Sokolović i ob., rod. Bosorić;  
+ Zora i Manda Mijić 

Subota 

4.12. 
Sv. Barbara 

ČITANJE BIBLIJE: Tuž 2, Sir 24.1-17, Iv 12.27-50 

06.00 + Blaž Kelemen i rod., Ivka Barić i Stjepan Beljak 

17.00 – KRŠTENJE: Šimun GRIVIĆ 

18.00 – SV. MISA (Šemovci): + Ivan Perok i rod.,  
                                                    ob. Marčinko i Henc 

Nedjelja 

5.12. 

DRUGA 
NEDJELJA 
DOŠAŠĆA 

ČITANJE BIBLIJE: Tuž 3, Sir 24.18-31, Iv 13  

09.30 – ŽUPNA SV. MISA (Virje) 

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

18.00 + Nikola Benkek 

 

 

1. došašća 28. studenoga 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 1 Godina XII 

 

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 
 

PRIPRAVITI SE ZA UTJEHU BOŽJU 
Lk 21,25-28.34-36 

 

Čitamo danas na prvu nedjelju došašća vrlo ozbiljne Isusove riječi iz Lukina Evanđelja koje zvuče čak 
pomalo i prijeteće. No u konačnici njegove riječi su pune nade i utjehe za one koji ih ispravno razumijevaju. 
Naime, Isus govori svojim učenicima da se pripreme za buduće događaje, a opet im ostavlja jasnu poruku da 
paze na svoj život u sadašnjem trenutku. S jedne strane ih potiče da se pripreme za konačne nevolje koje imaju 
pogoditi svijet: „I bit će znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama, a na zemlji bezizlazna tjeskoba naroda zbog huke 
mora i valovlja. Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu. Doista, sile će se nebeske 
poljuljati.“ Međutim, taj strašni i presudni trenutak ljudske povijesti, kada će povijest doći pred vječni Božji sud, 
ima i onaj utješni trenutak za one koji su bili pozorni i odgovorni pred svime što se u povijesti događalo važnoga, 
to jest za one koji su povijest promatrali i živjeli kao povijest Božjega spasenja. Taj utješni trenutak je trenutak 
slave Sina Čovječjega koji dolazi u moći kako bi do kraja izvršio spasenje svoga puka: „Tada će ugledati Sina 
Čovječjega gdje dolazi u oblaku s velikom moći i slavom. Kada se sve to stane zbivati, uspravite se i podignite 
glave jer se približuje vaše otkupljenje.“ Doista, kako se razaznaje iz Spasiteljevih riječi, njegov slavni dolazak 
bit će dolazak utjehe i ponosa za sve koji su ga častili i iščekivali da se pojavi u slavi kao otkupitelj čovjeka i 
čovječanstva čija će riječ i pravorijek na koncu svijeta biti konačni i neopozivi. 

Isusove riječi, međutim, ne ostaju sama na prijetnji/utjesi koja se ima zbiti jednom u budućnosti. 
Naprotiv, on to što se ima zbiti jednom u budućnosti povezuje izravno sa sadašnjim trenutkom u kojemu treba 
živjeti spremajući se za dane buduće utjehe i ponosa pred Sinom Čovječjim. To je sasvim jasno iz njegova 
poziva da se paze da im srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama. Doista, ako je prije 
pozvao učenike da se usprave i podignu glave, a potom upozorava da paze da im srca ne otežaju, znači da on 
te dvije situacije povezuje. Onaj tko pazi u vremenu svoje sadašnjosti da mu srce ne oteža u porocima i brigama 
ovoga svijeta, taj će moći s ponosom se uspraviti i podići glavu pred Isusom gospodarom povijesti. Onaj tko u 
vremenu čuva živom svoju vjeru u Boga i njeguje zajedništvo s njime, najbolje se priprema za budućnost koja 
će biti obilježena završetkom vremena i prelaskom u novo stanje postojanje. Naravno, za onoga tko je vjerovao, 
to novo stanje postojanja bit će život vječni u slavi Božjoj u koju će nas uvesti naš Otkupitelj. 

Ali osim što nas Isus upozorava na dva važna trenutka o kojima treba voditi računa, onom budućem 
trenutku i Danu u kojem će doći u slavi da nas utješi konačnom utjehom i uvede u vječni život, Isus nas ne vraća 
samo da živimo ispravno svoju sadašnjost, već nam to i omogućuje. On nam svojom prisutnošću u povijesti 
pomaže da to činimo. Bez daljnjega ne smijemo previdjeti da se s njime ispunja ono što je prorekao prorok 
Jeremija koji je navijestio dane u kojima će Bog ispuniti obećanje da će nam niknuti izdanak Davidov pravedni. 
Taj izdanak će omogućiti spokojan život Jeruzalemu koji će se zvati Gospodin – Pravda naša. Doista, važno je 
znati da Bog ulazi u naš Jeruzalem, to jest u naš svijet i naše društvo, u naš narod i naš ljudski život. Pitanje je 
samo jesu li nam otežali srca i očni kapci i jesmo li sposobni vidjeti Otkupitelja koji dolazi kao Pravda naša, ili 
radije nastavljamo živjeti u svojemu ljudskom pijanstvu, prignutih glava i otežanih očnih kapaka, koji ne vide 
drugo nego samo zemaljske zamame i privide koji nam igraju pred očima svoju smrtonosnu igru. 

Došašće koje danas započinjemo za nas bi trebalo biti vrijeme utjehe i zahvalnog iščekivanja, vrijeme 
pravednosti i ponosnog življenja na koje nas potiče i u koje nas uvodi sam Bog koji dolazi među nas kao naš 
otkupitelj. 
 

… nastavak na sljedećoj stranici … 

 
 



 

OGLASI 
Subota: čišćenje crkve - OBAVEZNO; 
❖ REKONSTRUKCIJA ELEKTROINSTALACIJE I RASVJETA CRKVE: Zbog dotrajalosti stare  

električne instalacije i manjka svjetlosti u župnoj crkvi, krećemo u kompletnu obnovu 
elektroinstalacije. Cijena radova je oko 130.000 kn. Svoj dar za obnovu možete uplatiti na žiro  
račun ili donijeti osobno u župni ured. 

❖ IZBORI ZA NOVO ŽUPNO PASTORALNO I EKONOMSKO VIJEĆE: Sukladno odluci 

varaždinskog biskupa, župni izbori se održavaju danas, na Prvu nedjelju došašća 

(28.11.2021.), nakon svih nedjeljnih misa. Izbori se odvijaju prema Biskupijskim  

pravilnicima o župnim vijećima.  

VJERONAUK ZA PRVOPRIČESNIKE I KRIZMANIKE: 

• PRVOPRIČESNICI: Četvrtak u 15 sati u crkvi (svi) 

• KRIZMANICI: Petak u 16 sati  u crkvi (svi) 

❖ 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 6.00 sati slaviti SVETE MISE ZORNICE. Crkva će se otvarati u  

5.30. sati! 

❖ ADVENTSKA DUHOVNA PRIPRAVA: Na Facebook stranici naše župe, svake subote 

možete pratiti online katehezu od 20.00 sati. Pozivam vas da se uključite u zajedničku  

duhovnu meditaciju, molitvu i razmatranje kroz ovaj naš adventski hod! 

❖ UPIS MISNIH NAKANA ZA 2022. GODINU ĆE BITI OD IDUĆEG TJEDNA NAKON  

SVETIH MISA I U UREDOVNO VRIJEME! 

❖ 12 LISNI KALENDARI ZA 2022.: U sakristiji župne crkve, filijalama i u uredu možete  

nabaviti 12 lisne kalendare za 2022. godinu po 13 kn. 

OBITELJSKI DAR DAROVALI SU: 

Ob. Pavelić, Miholjanska 43 
Ob. Kopas, S. Radića 17, Šemovci  
Generacija 1961. 

Ob. Račan, Sv. Ana 5 
Ob. Miletić, Sv. Ana 49 
Jedna obitelj, Gorička 

DAR ZA OBNOVU ELEKTROINSTALACIJE U CRKVI: 

Ob. Drmenčić, Trg S. Radića 8 
Ob. Pavelić, Miholjanska 43 
Ob. Marčinko, Gorička 3 

Ob. Perok, S. Radića 117, Šemovci 
Ob. Kopas, S. Radića 17, Šemovci 

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

Došašćem se pripravljamo proslaviti Kristov dolazak u povijest kojim nas je svojim životom poučio živjeti našu 
povijest, te nam je postao i otkupiteljem koji nas iz vremena izvodi u vječnost. A ništa se od svega toga ne može 
zbiti ako sada nismo pripravni dočekati njegov dolazak u skromnosti i poniznosti koji je najveća škola. I ako se kaže 
da je povijest učiteljica života, onda to vrijedi ponajviše za povijest Sina Čovječjega među nama ljudima u našoj 
povijesti. Zato nas Božja riječ danas poziva da budemo pripravni kako bismo ga mogli prepoznati, jer o tome koliko 
ga i kako prepoznamo sada u vremenu, ovisi koliko ćemo ga i kako prepoznati na koncu vremena kao našu nadu i 
utjehu, koji nas oslobađa vremenitosti i prolaznosti. Koliko i kako mi njega sada prepoznajemo u vremenu, toliko će 
i tako i on nas jednom prepoznati pred vratima vječnosti. 

Današnja poruka Božje riječi nas upozorava da došašće nije vrijeme ugode ni ugodne površnosti, već 
istinskog ponosa vjere i molitve, kako nam reče sam Spasitelj: „Stoga budni budite i u svako doba molite da 
uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega.“ Pretvorimo stoga došašće – vrijeme 
naše povijesti, u vrijeme budnosti, osluškujući kako sam Bog skromno i tiho dokida granice koje odvajaju vrijeme 
od vječnosti, zemlju od neba, čovjeka i Boga. Posvećujmo se budnom tišinom i ne dopustimo da nam netko oduzme 
budnost i molitvu, tišinu i vjernosti u kojima se zrcali prisutnost samoga Boga. Čuvajmo svoje pameti i svoja srca 
kao prijestolje i sjedište Božje pravednosti i ljubavi, kao mjesto koje je određeno za svetište Božjem Pravedniku. 
Čuvajmo svoje biće da ne padnemo u zamku ovoga svijeta, već se postojano pripravljajmo tijekom ovoga došašća 
da nas Bog spremne pohodi svojom Utjehom i sačuva nas od straha i bezizlazne tjeskobe kojoj će jednoga dana 
biti izloženi svi ljudi. 

 
dr. sc. Ivan Bodrožić 

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

 

FRA ANTE VUČKOVIĆ: NIJE LI VRIJEME DA VIŠE VJERUJEMO SMOKVI NEGO 
DRUŠTVENIM MREŽAMA? 

 
Kako znati što se događa oko nas? Valja znati čitati znakove vremena onako kako valja znati čitati prirodu 

ako se želimo snaći u njoj. Kada se približi ljeto, smokva propupa. I mi po njoj znamo da je ljeto blizu. Ali, kako 
smokva zna da je vrijeme za nove pupove? Stabla, čini se, znaju razlikovati temperaturu, brojiti tople dane i mjeriti 
duljinu dnevnoga svjetla. Neka se ponekada prevare pa ih iznenadi hladnoća. Ipak, uglavnom i najčešće dobro 
procijene. 

Što je nama potrebno da bismo prepoznali što se oko nas događa? Jedno smo vrijeme bili uvjereni kako 
su nam potrebne informacije. Mislili smo da bez informacija ne možemo dobro procijeniti svijet u kojem se nalazimo. 
Stoga smo izgradili informativne sustave, cijeli svijet premrežili informacijama i našli se preplavljeni, zagušeni i 
prezasićeni informacijama koje više ne možemo ni probaviti, a još manje prosuditi. Sada više nije pitanje kako doći 
do informacija. Puno je teže pitanje kako ih procijeniti i kojem izvoru vjerovati. A već smo, čini se, dospjeli do pitanja 
kako se zaštititi od informacija. Jer ih više ne doživljavamo kao pomoć pri snalaženju u svijetu, nego kao napad, 
bombardiranje, agresivno zatrpavanje kroz koje nam se nameću ideologije, propaganda, interesi i profit. 

Kako prepoznati svoje vrijeme? Možda ponovo trebamo učiti od smokve. Svijet informacija nas je odvikao 
od pogleda u prirodu. Prirodu više ne vidimo, a kad je vidimo sve manje je razumijemo. Svijet informacija je ljudski 
i u njemu ćemo naći sve ljudsko. 

Priroda je puno bliže razumijevanju kraljevstva nebeskoga. Smokva ne reagira na prvu zraku sunca kako 
mi reagiramo na prvu poruku. Smokva ne daje odmah plodove kao što mi hoćemo odmah i sada informaciju koju 
smo poželjeli ili nam je zatrebala. Smokva ima vremena. Mi vremena više nemamo jer virtualni svijet od nas traži 
da odmah odgovorimo na njegove zahtjeve. Nije li opet došlo vrijeme učiti od smokve? Nije li vrijeme da više 
vjerujemo smokvi nego društvenim mrežama? 

Post je dobro vrijeme odvikavanja i zaštite od štetnih posljedica neprestane izloženosti informacijama. 
Uz to post je najbolja škola o prolaznosti informacija i neprolaznosti Božje riječi. Informacije su kratkog vijeka i često 
štetne. Božja riječ je neprolazna i ljekovita. Post je škola razlučivanja. 

 


