SVETE MISE U TJEDNU 31.5.2015. – 07.6.2015.
Datum

Dan

Kalendar

31.05.

NED

PRESVETO
TROJSTVO

01.06.

PON

Sv. Justin,
mučenik

02.06.

UTO

Sv. Marcelin i
Petar,
mučenici

03.06.

SRI

Sv. Karlo Lwanga
i drugovi

04.06.

ČET

TIJELOVO

05.06.

PET

Sv. Bonifacije,
biskup i mučenik
PRVI PETAK

06.06.

SUB

07.06.

NED

PRVA SUBOTA
-SV. POTVRDA-

10. NEDJELJA
KROZ GODINU

Misna nakana
08.00 – Sv. Misa (Šemovci): + Martin i Marija
Posavec, obit. Čorba i Šoštarić, Melita Rebešak
09.30 – Župna Sv. Misa/ župna crkva:
11.00 – Sv. Misa u Ždali/proštenje
18.30 – Svibanjska pobožnost
19.00 + obit. Bratec i Križan
07.00 + Marija i Mato Marčinko, Vera Crkvenac
18.30 – Pobožnost Presv. Srcu Isusovu
18.30 – Pobožnost Presv. Srcu Isusovu
19.00 + Ivan Bušić( god.) (Novigradska 26)
16.00 – Proba za krizmu i proba uniformi (obavezno
svi doći!)
18.30 – Pobožnost Presv. Srcu Isusovu
19.00 + Barica i Ivan Marčinko
19.30 – Marijina Legija
08.00 – Sv. Misa (Šemovci)
10.00 + Župna sv. Misa / Tijelovska
Procesija(Virje)
18.00 – Sv. Misa (Sv. Ana)
18.30 – Pobožnost Presv. Srcu Isusovu
11.00 – Ispovijed bolesnih po kućama za Prvi Petak
17.00 – Sv. Ispovijed krizmanika, kumova i roditelja
za Krizmu i generalna proba (obavezno svi doći!)
18.30 – Pobožnost Presv. Srcu Isusovu
19.00 – KUMULATIVNA: u čast Milosrdnom
Isusu; Branko Lauš (god.) i rodit.; Danijel
Hatadi; Margita i Martin Jurkov; za Juru; Ivan
Marčinko; Željko Baltić; na nakanu; za sve
pokojne iz obitelji; Marica Špoljar i obit., Kruno
Pavelić i obit.
10.00 – SVETA POTVRDA
18.30 – Pobožnost Presv. Srcu Isusovu
19.00 – Sv. Misa (Šemovci): + Ana i Ivo Djak
Gugić
08.00 – Sv. Misa (Sv. Ana):
+ Ivan Miletić, Cvjeta i Dragutin Račan
11.00 – Župna Sv. Misa/ župna crkva:
18.30 – Pobožnost Presv. Srcu Isusovu
18.00 + Marica Vranić (3. god)

IBAN: HR612402006-1100089025 (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, srijeda, četvrtak (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

ŽUPNI LISTIĆ
ŽUPA SV. MARTINA BISKUPA
Godina V – broj 27, lipanj 2015.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

UVIJEK S NAMA – PRESVETO TROJSTVO
Mt 28, 16-20
Vjerojatno je malo ljudi koji su "bezbožni" u smislu, da ne
priznaju ništa višega iznad sebe i da su sami sebi mjera svih stvari.
Dakako, mnogi žive tako, kao da Boga nema (mi govorimo o
"praktičnim ateistima"), a također i kršćani katkad daju loš
primjer, tako da su svojim djelima u protivnosti s onim što usnama
ispovijedaju. Istinsko pitanje za svakoga čovjeka koji traži moglo
bi biti: Tko je Bog? Kakvu predodžbu o njemu imamo? Povijest
religija svjedoči o ljudima koji su tražili istinu Božju, često puta
lutajući i pipkajući poput slijepca. Bilo je različitih predodžbi o
božanstvima, koje su dijelom tražili u prirodi (npr.
pobožanstvenjenje sunca) ili u djelima ljudskih ruku (kao što su
kipovi i prikazivanja katkad tako reći demonskih božanstava)! I mi
bismo bili ostali u neizvjesnosti, da sam Bog nije govorio nama po
patrijarsima i prorocima u Starom zavjetu a po svome Sinu Isusu
Kristu i njegovim apostolima u Novom zavjetu. Bog nije želio
ostaviti ljude glede sebe u nejasnoći, nego nam se objavio: On sam
je sagradio most prema nama, poslao nam je svoga Sina i Duha Svetoga! Današnja nedjelja Presvetoga
Trojstva pokazuje nam, kojem se Bogu smijemo moliti: On je jedan i jedini Bog u tri osobe, koji nas je
stvorio, otkupio i posvetio i koji nas ljubi, da je sve učinio za nas, što je moguće. Sam nam se darovao u
svome Sinu Isusu Kristu i u daru Duha Svetoga! Ako ne bismo imali tu vjeru u jednoga Boga u tri osobe,
tada ne bismo znali kome se trebamo moliti. Mi bismo bespomoćno lutali i ostali bismo u neizvjesnosti je li
nas Bog stvarno čuje i uslišava. Ali po Isusu Kristu u Duhu Svetom imamo pouzdanje da je Bog naš Otac,
da nas ljubi i želi nas dovesti do punine savršenstva u svome kraljevstvu. Sve kršćanske molitve izražavaju
odnos prema osobnom Bogu: liturgijske molitve pokazuju nam da se mi po Isusu Kristu u Duhu Svetom
molimo Ocu nebeskom. Cijela kršćanska vjera stoji ili pada s vjerom u Isusa Krista. Završne riječi Matejeva
evanđelja koje će se danas posvuda čitati, jesu sažetak cijele kršćanske vjere i njene dimenzije u svekolikom
svijetu. Isus se nakon Uskrsa više puta pojavio pred svojim učenicima. Svjedočanstva su jasna i suglasna, jer
izvještavaju o početnim sumnjama učenika. Susreti s Isusom uskrslim, ojačali su ih, da vjeruju u Isusa kao
Sina Božjega. Koji bi čovjek mogao kazati o sebi: "Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji?" Isus nije
učinio sama sebe Bogom. Bog mu je dao "svu vlast". Mi ne vjerujemo da su Otac i Isus dva "božanstva",
nego da su potpuno jedno i jedinstveni. Mi vjerujemo kao kršćani da je Isus Bog, koji je postao čovjek za
nas. Otada možemo Boga susresti u Isusu opipljivo, čujno, vidljivo. Isus je dao nalog svojim apostolima, da
sve ljude učine njegovim učenicima. U Njemu svi ljudi trebaju imati sasvim bliz, direktan pristup k Bogu.
Slijediti njegovu nauku znači ići putovima Božjim. Krštenje je vrata tomu putu, koji nas želi voditi k sreći
jednoga ispunjenog života. I jer je Isus Bog i čovjek, može nam kazati, da je kod nas sve dane do svršetka
svijeta. Bog je nama bliz jer nas je stvorio. On nam je još bliže došao u svojoj ljubavi, jer je druga božanska
osoba – vječna Riječ ili Sin Božji – postao čovjekom. Bog stanuje po Duhu Svetom u našim srcima i na taj
način nam je bliži nego što mi možemo biti sami sebi i njemu. O neizrecive tajne Božje milosti i ljubavi!
Tako možemo kazati: Vjera u trojstvenog Boga daruje nam snagu i pouzdanje za naš život. Mi nismo sami u
prostranstvima svemira, nego smo od Boga sasvim osobno ljubljeni i prihvaćeni. On sam se brine za nas i
upravlja našim životom, koji ide ususret dovršenju. Sveta Djevica i Majka Božja Marija želi nas po svome
primjeru i svome zagovoru voditi k trojstvenom Bogu. Ona neka nam pokaže Boga kao Oca kao i svoga
Sina Isusa Krista kojeg je začela i rodila, i Duha Svetoga koji je njezino srce uvijek ispunjao svojom
ljubavlju.
fra Jozo Župić

‘Kada umrem, nedostajat ću mami, ali ne bojim se umrijeti – nisam
rođena za ovaj život!’

Bio sam zapanjen i nisam znao što bih rekao. Bio sam šokiran zrelošću koja je došla kao
plod patnje u duhu tog djeteta.
Kao onkolog s 29 godina profesionalnog iskustva, mogu reći kako sam sazrio i
promijenio se zbog tragedija koje moje pacijenti prolaze. Uopće ne znamo kolike su nam
granice, sve dok usred nedaća ne otkrijemo kako možemo ići puno dalje no što smo ikad
mogli zamisliti.
Imam divne uspomene iz bolnice u Pernambucu, s onkološkog odjela, gdje sam počeo
raditi kao profesionalni liječnik. Počeo sam odlaziti na dječji odjel i tamo sam se zaljubio
u liječenje djece oboljele od raka.
Svjedočio sam tragedijama mojih pacijenata koji su bili nevine, male žrtve oboljele od
raka. Kada se rodila moja prva kći, bilo mi je jako neugodno i teško gledati kako djeca
pate. Sve do dana kada je u moj život došao mali anđeo!
Taj anđeo je došao u liku djevojčice koja je imala 11 godina i bila potpuno iscrpljena
različitim tretmanima, injekcijama, kurama i svim drugim problemima koji prate
kemoterapije i zračenje. No, nikada nisam vidio da taj mali anđeo posustaje. Vidio bih ju
mnogo puta kako plače i u njezinim očima bih vidio strah, no ipak je to ljudski osjećati!
Jednog dana sam došao u bolnicu rano i našao sam svog malog anđela samog u sobi.
Pitao sam ju gdje joj je majka. Sve do današnjeg dana, uvijek zaplačem kad se sjetim
njezina odgovora.
“Moja mama nekada izađe iz sobe kako bi otišla plakati u tajnosti u hodniku. Jednom
kada umrem, mislim kako ću svojoj mami nedostajati, ali ne bojim se umrijeti. Nisam
rođena za ovaj život!”
“Mila moja, što za tebe znači smrt?” upitao sam ju.
“Dok smo mali, nekada odemo spavati u krevet naših roditelja i sljedećeg dana se
probudimo u svom krevetu, zar ne?” (Pomislila sam na moje kćeri koje su tada imale 6 i
2 godine i upravo to se događa s njima).
“To je za mene smrt. Jednog dana ću zaspati i moj Otac će doći po mene. Probudit ću se u
Njegovu domu, u mom pravom životu!”
Bio sam zapanjen i nisam znao što bih rekao. Bio sam šokiran zrelošću koja je došla kao
plod patnje u duhu tog djeteta.
“A svojoj mami ću nedostajati”, dodala je.
Sav ganut, pokušavao sam suspregnuti suze i upitao sam ju: “Dušice, a što tebi znači
nedostajati nekome?”
“Nedostajati nekome je ljubav koja preostaje.”
Danas, kad imam 53 godine, svakoga koga znam ponukam da pruži bolju, izravniju i
jednostavniju definiciju riječi “nedostajati”: to je ljubav koja preostaje.
Moj mali anđeo nas je napustio prije mnogo godina, no ostavila mi je ogromnu pouku
koja mi je poboljšala život, pomoću koje sam postao humaniji i prisniji sa svojim
pacijentima, sve kako bih iznova promišljao o onome što mi je vrijedno u životu. Dok
pada mrak, ako je nebo vedro i vidim zvijezdu, nazovem ju „moj anđeo“ koji sjaji i
obasjava Nebo.
Mislim kako je ona blistava zvijezda u svom novom, vječnom domu.
Hvala ti, anđelčiću, na životu koji si imala, na poukama koje si mi udijelila i na pomoći
koju si mi dala. Kako je lijepo nedostajanje i čežnja koju si nam ostavila.
dr. Rogério Brandão, onkolog

OGLASI
Utorak: proba Župnog zbora; Srijeda: Marijina Legija; Subota: čišćenje crkve; Nedjelja:
„Martinci“
TIJELOVO: Molimo da se slože 4 sjenice, pripreme djeca u bjelini s laticama ruža koje će se sipati
pred Presvetim Sakramentom. Koji imaju narodne nošnje pozivamo vas da se obučete kako bi toga
dana i svojim narodnim blagom iskazali čast Isusu i Presv. Sakramentu. Molimo i četiri vatrogasca u
uniformama da pomognu nositi „nebo“ u procesiji iznad Presvetog Sakramenta. Oni koji slažu sjenice
molimo da ih slože do Sv. Mise a nikako ne za vrijeme Svete Mise.
KONCERT LIMENE GLAZBE DVDA-a VIRJE POVODOM 130 OBLJETNICE
POSTOJANJA: iduće nedjelje, 07.06.2015. iza sv. Mise u 19.00h u Parku će biti koncert Limene
glazbe DVD-a Virje. Pozivani ste ostati i poslušati.
LIPANJSKE POBOŽNOSTI: svaki dan kroz mjesec lipanj prije Sv. Mise lipanjske su pobožnosti u
čast Presvetom Srcu Isusovu.
OBLAČENJE U CRKVI: Crkva je sveti prostor i molim vas i zapovijedam kao župnik da se u crkvu
ne ide u kratkom, prozirnom i nedoličnom odijelu. To je na poseban način važno kod vjenčanja. Nitko
tko je nedolično obučen neće moći ući crkvu.
KUMOVANJE NA KRŠTENJU: dragi župljani nemojte uopće za krštenje tražiti one koji za to
nemaju uvjete, a to su: ako netko živi u divljem braku (kao dečko i cura nevjenčano u istoj kući), ako
je netko rastavljen i ponovno civilno vjenčan; ako je netko javna sablazan u župi; ako netko nema
sakramente Krštenja, Potvrde i Sv. Pričesti. Ako župnik procjeni da netko ne živi praktično svoju vjeru
nije
prikladan za kumovanje to je valjani razlog da netko ne može biti kum. Ovoga se držite jer drugačije
ne može biti zbog Zakona Crkve.
KAŠNJENJE NA SV. MISU: Molimo Vas da ne kasnite na Sv. Misu jer svojim ulaskom ometate
cijelu Sv. Misu i vjernike koji su već u crkvi. Ako se dogodi da ste zakasnili i došli iza Čitanja ne
možete pristupiti Sv. Pričesti.
OZIVI:
GORAN PLEŠKO, iz župe Ferdinandovac, Kranjica 108 i MIHAELA ŠUVELJAK, iz župe Virje,
Mitrovica 185, žele sklopiti sakrament ženidbe. Vjenčanje će biti 20. lipnja 2015. u župnoj crkvi u
Virju.
ERNEST KUCELJ iz župe Virje, T.B. Jelačića i KRISTINA JURČEVIĆ, iz župe Sv. Franje
Ksaverskog, Karlovac-Švarča, žele sklopiti sakrament ženidbe. Vjenčanje će biti 20. lipnja 2015. u
župnoj crkvi u Karlovcu-Švarča.
Zahvaljujemo obiteljima koje su dale obiteljski dar a potičemo i ostale. Hvala na doprinosu za
tisak Župnog listića.
Vinković, Šemovci, S. Radića 119
Vranić, Gorička 66

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova. Amen.

