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KRALJ NA DRUGI NAČIN
Lk 23,35-43

Sa sljedećom nedjeljom već počinje advent ili
došašće. Danas je posljednja nedjelja u crkvenoj godini.
Nazvana je nedjelja "Krista kralja". Mnogi također kažu
"nedjelja vječnosti", jer pogled seže do u vječnost, u Božje
vječno kraljevstvo.
"Jesi li ti kralj?" pitao je Poncije Pilat, namjesnik
moćnoga cara, čovjeka iz Galileje, koji je pred njim stajao
svezan. Isus mu je jasno odgovorio: "Ti kažeš, ja sam kralj. Ipak
je nadodao: "Moje kraljevstvo nije od ovoga svijeta." I objasnio
je: "Kad bi moje kraljevstvo bilo od ovoga svijeta, moji bi se
ljudi borili za mene, da ne budem predan."
Kraljevstvo – ne od ovoga svijeta. Kralj – čiji se ljudi ne bore za njega. Što se tu
slavi? Kako se treba kraljevska vlast probijati u ovome svijetu? Ili tu uvijek iznova leži
nesporazum? Kako taj kralj želi vladati? Želi li on to uopće? Što znači, ako je Isus označen
kao "Gospodin"? Što za mene osobno znači, da ga označavam kao moga Gospodina? Što to
znači, pripadati njegovom kraljevstvu?
Što to ne znači, povijest je uvijek iznova pokazala: kad se pokušalo u ime Krista
uspostaviti svjetsku vlast. Isus nije želio za svoje kraljevstvo nikakvu vojsku niti je tražio
zemaljsku moć, ni vlastitu državu ni osvajački vojni rat. Kakvo je to kraljevstvo o kojemu je
često govorio i u koje je sve pozivao?
Jedan na smrt osuđeni zločinac prvi je "građanin" u Isusovom kraljevstvu. On je bio
raspet uz izruganog "kralja židovskoga" i u svojoj muci pogledao je na njega i osjetio, da je
taj raspeti koji visi zajedno s njime nedužan: "Isuse, sjeti me se kad dođeš u svoje
kraljevstvo." On zna, da će za njih obojicu uskoro svršiti strašna muka. Tada je i svakoj
zemaljskoj moći kraj. Nijedan kralj, nijedan sudac, nijedan krvnik nema više što reći. Tada
ostaje samo jedan kralj: vječni. Pred njim će biti svi isti. Pred njim se ne broji svjetska moć.
On ne vlada novcem i oružanom silom.
"Desni razbojnik" , koji je bio raspet s Isusom shvatio je kako je taj koji s njime visi,
pravi kralj. Okrenut prema njemu moli ga: Sjeti me se. Ne zaboravi me!
"Danas ćeš biti sa mnom u raju!" Taj Isusovo odgovor pokazuje njegovu pravu moć.
Nijedan moćnik ovoga svijeta to ne može darovati, što Isus obećaje desnom razbojniku: raj.
Ne umjetni kako se to ovdje nudi za novac, nego pravi, vječni raj.
Mi još nismo tamo. Još smo na putu. U životu nam je potrebna i svjetska moć,
institucije i Crkva sa svojim ustanovama. Želimo već sada imati Isusa, da bude kralj naših
srdaca, našega života. Dobro je biti u njegovom kraljevstvu.
fra Jozo Župić

KAKO ISUS LIJEČI RANJENO POVJERENJE
Ti čezneš za savršenom ljubavlju. Jedino od Boga možeš dobiti savršenu ljubav. Na
samom početku tvoga života Bog te drži na svome dlanu i govori: Vrijedan si, dragocjen si u
mojim očima. Ti si dragocjeni biser na mom dlanu. Ako sada zaista povjeruješ u to, to će
izliječiti sve ono što su ti ljudi govorili i što si doživljavao kao da nisi vrijedan. To će izliječiti
tvoje ranjeno povjerenje. Ti si zapravo Božje dijete. Pokušaj sebe doživjeti u Božjem naručju i
doći do one spoznaje da ništa ne moraš učiniti da bi te Bog volio. Bog te voli naprosto zato što
ti postojiš.
Vrijedan si i dragocjen po tome što jesi, što postojiš. Ništa drugo nije važno. Osloni se
sada na tu sigurnost Božje ljubavi. Sunčaj se na Božjem pogledu. Pokušaj danas povjerovati da
postoji netko tko zna više, Isus iz Nazareta. On se rodio radi tebe, on je došao na ovaj svijet
radi tebe, on je došao upravo zato da ti kaže istinu o tebi, o Bogu, i ta istina će te osloboditi.
On je došao reći da je Bog htio da ti postojiš i da te Bog stvorio, i da je njega poslao radi tebe.
Zamisli koliko si vrijedan i dragocjen. Kad bi samo ti postajao na ovoj kugli zemaljskoj, Isus bi
sišao radi tebe. Pokušajmo si to posvijestiti, koliko smo Bogu dragi. On dolazi radi tebe, na
neki način se odriče svog Božanstva, postao je čovjekom. To znači dao se je ograničiti
vremenom i prostorom – on koji je bezgraničan, on koji je vječan, on koji je Alfa i Omega, on
koji je sama ljubav dao se je ograničiti jer ti se htio približiti, jer želi da ga upoznaš, želi srušiti u
tebi sve one krive slike o Bogu, želi ti reći koliko te voli i želi ti dati to iskustvo.
Bogu je strašno stalo da mi dođemo do tog iskustva da doživimo tu njegovu ljubav.
Sjeti se kako je Isus dolazio svakom čovjeku, kako nikoga nije odbio. Tko god je došao, svakoga
je prihvatio, pogotovo kad je bolesnike liječio. Sjeti se onog slijepca koji mu je došao, kad je
Isus stavio na njega ruku, dotakao ga se i rekao: Budi zdrav. Ta ruka je i sada na tebi, želi te
nekako potapšati i reći: Prijatelju, ne daj se, uz tebe sam. On sam želi u tebi to povjerenje i tu
vjeru probuditi i u stvari on to i čini. On te razumije. Tako je nježan.
Sjetite se samo one priče kako izgubljenu ovcu stavlja oko vrata. Bog dolazi radi tebe i
on dolazi u tvoje situacije, a ne kaže prvo: Izvuci se iz svog problema, iz svog grijeha i onda
dođi k meni. Ne, nego kaže: Dopusti da ja siđem u tvoj grm u koji si se zapleo, da ja siđem u
ponor u kojem jesi, dopusti da te ja izvučem i gledaj kako te uzima na svoje ruke, kako ti se
baca u naručaj, kako te grli. Bog postoji i on je tu kraj tebe i on te voli, vjerovao ti to ili ne. Ako
počneš vjerovati, onda ta njegova ljubav tebe počne prožimati. Zamisli si svoju dušu kao malo
dijete u naručju Majke ili Oca. Bog te voli, zbog tebe je došao i on je taj koji liječi tvoje rane,
koji te oslobađa, koji te čuva, koji ti govori: Ne boj se, s tobom sam, tu sam, vjeruj mi da te
volim. (… nastavak na sljedećoj stranici …)

Znate što je bit naše vjere? Ne to da vjerujemo da Bog postoji, nego vjerovati da te
on voli, a kad te netko voli onda mu se potpuno predaješ, onda mu dopustiš da on tebe vodi,
da ti on govori. Onda se raduješ s njim. Onda ga slijediš. Onda si uvijek uz njega, zato jer te on
voli. Bit naše vjere je upravo to da mene Bog voli. Ako u tebi još uvijek postoji strah, zbog
osobnih grijeha, ako ne vjeruješ da te Bog može takvoga zagrliti, dopusti da Isus dođe k tebi,
poslušaj kako ti kaže: Mir tebi. Ne boj se. Ne ljutim se na tebe. Bog rado prašta. Dopusti da ti
Isus obuče nove haljine. Sjeti se one priče o izgubljenom sinu, kako je otac čekao da se vrati
njegov sin. Tako i Bog svakoga od nas čeka uvijek iznova, i ne ljuti se na nas.
Ti si dijete Božje, Bog stoji iza tebe. Budi svjestan da je Bog tvoj otac i da ako su svi
protiv tebe, on je uz tebe i kaže: Ne boj se, tu sam. Počni zahvaljivati što postojiš, što se imaš
na koga osloniti, što bez obzira što se u životu dogodilo imaš pravo računati na Božju milost i
Božju zaštitu i Božju snagu. Imaš pravo na to jer te Bog stvorio.
vlč. Tomislav Ivančić

OGLASI
OGLASI
12 LISNI KALENDARI ZA 2014.: možete nabaviti u sakristiji po 12 KN
KALENDAR DANICA ZA 2014.: možete nabaviti u sakristiji po 45 KN
IZLAZAK NA REFERENDUM: 01.12.2013. je referendum u kojem se glasa da li sam za to
da u Ustav RH uđe da je definicija braka kao zajednica muškarca i žene. Svi vjernici imaju
dužnost glasati ZA to da je obitelj ono što i jest i po Božjem naumu zajednica muškarca i
žene.
DEVETNICA U ČAST SV. OBITELJI ZA REFERNDUM: započinje 22.11.2013. svaki dan ćemo
prije sv. mise imati pobožnost u čast sv. obitelji za sve obitelji naše domovine i za uspjeh
Referenduma.
SAKUPLJANJE NAMIRNICA ZA BOGOSLOVIJU: od ponedjeljka skupljamo za Bogoslovno
sjemenište namjernice: grah, luk, svinjsku mast u staklenkama, suho meso, mrkvu, šećer,
brašno, rižu, heljdu kašu, tjesteninu, domaći pekmez u staklenkama, jabuke, vino…
molimo Vas da svaki dan donesete na farof.
RODITELJI: Molimo roditelje djece koja će ići na Prvu Pričest i Krizmu da redovito s njima
dolaze na sv. Misu i da tek onda djecu šalju na vjeronauk.
Zahvaljujemo obiteljima koje su dale obiteljski dar. Potičemo i ostale! Hvala i za doprinos
za tisak župnog listića. Obiteljski dar darovale su obitelji:
Žugec, Sv. Ana 40 =120kn
Grgić, Virje, Šemovačka 26 =300kn
Tolić, Sv. Ana 39 =120kn
Topolčić, Virje, T. Prodavić 29 =100kn
Škrinjar, Sv. Ana 25 =120kn
Oman, Virje, Lugarićeva 27 =200kn
Miletić, Sv. Ana 49 =120kn
Levačić, Virje, trnovac 34 =100kn
Račan, Sv. Ana 12 =120kn
Halaček, Virje, T.B.Jelačića 15 =200kn

SVETE MISE U TJEDNU 24.11. – 1.12.2013.
Datum

Dan

Kalendar
34. NEDJELJA
KROZ
GODINU
- KRIST
KRALJSv. Katarina

24.11

NED

25.11.

PON

26.11.

UTO

Konrad,
Delfina

27.11.

SRI

Maksim,
Valerija

28.11.

ČET

Katarina
Laboure

29.11.

30.11.

01.12.

PET

SUB

NED

Iluminata,
Filomen

SV. ANDRIJA,
AP.

PRVA
NEDJELJA
DOŠAŠĆA

Misna nakana
9.30 – Sv. Misa (Sv. Ana):
+ Ivan i Ana Račan, Bartol i Kata Miletić
11.00 – Župna sv. misa
18.00 + obit. Cikoš (Mitrovica 156)
19.00 – Martinci (susret u vjeronaučnoj dvorani)
18.00 + Ivka i Đuro Mrazek
07.00 + Rudolf i Katarina Benkek, Vera Stanešić, Barica
Grgić, Stjepan Kulaš
15.00 – VJERONAUK ZA PRVOPRIČESNIKE (Vjeronaučna
dvorana)
07.00 + Mirko i Ljubica Molvarec
18.00 – Marijina Legija
15.00 – VJERONAUK ZA KRIZMANIKE – DEČKI
16.00 – VJERONAUK ZA KRIZMANIKE – CURE
18.00 + Kata Lukić, Jakup i Jelka Marčinko
18.30 –Euharistijsko klanjanje
18.00 – KUMULATIVNA: Andrija Krznarić; Petar Miketić i rodit.
(god.); Ivan, Ivka i Marica Krčmar; Marica i Petar Živko; Stjepan
Stružan; Dragutin, Katica, Ivo i obit. Matiša, obit. Fancev; Mato,
Jelica i Marijanček Dominiković; na nakanu; Ivica Šoš, Katica i
Petar Crnjaković; Mihael Cepetić (god.); za sve primljene milosti,
Valentina Šikulec i obit.; za obraćenje i ozdravljenje; Katarina
Žufika, Ivan i Dorotea Živko, Josipa Fancev i duše u čistilištu;
Marija Halaček i obit. Litvić, Emršić i Mrazek, za obraćenje obit.

7.00 + Mijo, Rega i obit. Stružan
9.00 – SUSRET MINISTRANATA
10.00 – Župni vjeronauk za 6. i 7.r.(Virje)
11.00 – Župni vjeronauk za 4. i 5.r.(Virje)
16.30 – KRŠTENJE: Klara Marija Frajt
18.00 – Sv. Misa (Sv. Ana): + Klara i Antun Magdić, Mirko
Račan
9.30 – Sv. Misa (Šemovci): + Pero Šoš i obit., Kolarević
Mato, Ivan Kolaric i obit., Ivan Vlahović i obit.
11.00 – Župna sv. misa
18.00 + Željko(god.) i Jakob(god.) Milek
19.00 – Martinci (susret u vjeronaučnoj dvorani)

Broj žiro računa: 2402006-1100089025 (Erste Banka); Izdaje: Župa Sv. Martina, Lj. Gaja 11,
48326 Virje; Telefon: 048/897-235, e-mail: zupni-ured-virje@kc.t-com.hr; Radno vrijeme
župnoga ureda: utorak - petak (9,00-11,00 sati) i radnim danom nakon Sv. Mise; Uređuje: Lana
Cikoš; Odgovara: vlč. Ivica Bačani, žpk.; Tisak u vlastitoj nakladi; Naklada: 300 komada

