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OD SMRTI DO ŽIVOTA: BOG NAM DARUJE SPASENJE
Iv 11, 1-45

U Lazarovom uskrsnuću Isus
pokazuje, da ima moć nad smrću. To da
se mrtvac vraća u život, uistinu je
jedinstveno, i nema sumnje da je Lazar
stvarno bio mrtav, jer je već zaudarao,
a i četvrti je dan da je umro.
Kad Isus djeluje čudesno, on to
čini da pokaže moć Boga koji daruje život. Ljude treba pokrenuti da vjeruju u njega;
oni trebaju prihvatiti njegovo svjedočanstvo, jer on im daruje spasenje i život.
Isusu nije na prvom mjestu zemaljski život: povratak mrtvoga Lazara u
zemaljski život je samo predslika, objava, obećanje njegova vlastitog uskrsnuća od
mrtvih. Isus ujedno upućuje na to, da će Bog na sudnji dan – dakle na kraju svijeta –
uskrsnuti tjelesa mrtvih. Jedni će uskrsnuti na život, a drugi na osudu.
Odlučujuće je dakako obraćenje čovjeka Bogu, dokle god živi na zemlji.
Grješnik je po "smrtnome grijehu" odijeljen od Boga; on je duhovno mrtav, obamro
za milost. Izgubio je božanski život. Isus obećaje, da svaki koji vjeruje u njega,
dospijeva do života s Bogom. To znači, grijesi će mu biti oprošteni: temeljito po
svetom krštenju a kasnije u sakramentu pokore. Sakramenat pokore čovjek bi
trebao često i rado primati, iako svjesno nema teškoga grijeha, koji vodi duhovnoj
smrti. Mi trebamo milost oproštenja i za lagane grijehe; mi trebamo snagu
sakramenta, da činimo dobro i da se dokažemo u ljubavi prema Bogu i bližnjemu.
Isus stoga kaže Marti, da je on sam "uskrsnuće" i "život". "Tko u mene
vjeruje, ako i umre živjet će. I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada."
Jedno uistinu veliko obećanje! Tko je povezan s Bogom u vjeri, nadi i ljubavi, tome
tjelesna smrtn ne može više ništa nauditi. On se ne treba bojati Božjega suda. I
uskrsnuće tijela u posljednji dan bit će uskrsnuće na život!
Zahvalimo Gospodinu Bogu, da nas je ispunio nadom u vječni život. Naš
život na zemlji je stalno dokazivanje u dobru. Molimo Gospodina Boga po zagovoru
Majke Božje Marije, da ostanemo vjerni u vjeri, jaki u nadi i ustrajni u ljubavi. I neka
nas Bog jednom primi u svoje nebesko kraljevstvo!
fra Jozo Župić

KRŠĆANSKI ŽIVJETI ZNAČI PRIBLIŽITI LJUDE K BOGU
Krist i danas, kao i nekada i uvijek, računa na suradnju apostola koje je
sam izabrao da svuda donesu svjetlo.
Kristov nauk privlačio je mnoštvo ljudi koji su ga slijedili te ih je
često trebalo otpraviti kako bi otišli od njega. Krist ima »riječi života
vječnoga«, i zadužio je nas da ih dalje prenosimo svim naraštajima do
kraja vremena.
I danas su ljudi žedni Isusovih riječi, jedinih riječi koje mogu
donijeti mir duši, jedinih koje otvaraju put u raj. »Svi mi kršćani
sudjelujemo u ovoj zadaći obznanjivanja Krista. Svi vjernici, od Svetoga
Oca do posljednje krštene osobe, sudjeluju u istome pozivu, u istoj vjeri, u
istome Duhu, u istoj milosti. [...] Svi sudjeluju aktivno i suodgovorno [...] u
zajedničkoj zadaći Krista i Crkve.«
Svaki kršćanin pozvan je svjedočiti dobar nauk evanđeoske poruke
– ne samo primjerom, nego i riječima. Moramo iskoristiti svaku priliku
koja se ukaže (znajući točno kako je pronaći i iskoristiti): u krugu obitelji, s
prijateljima, kolegama, susjedima, sa svima onima koje susrećemo, čak i
na kratko, na putovanjima, sastancima, za vrijeme kupovine ili prilikom
sklapanja poslova.
Za osobu koja želi ići putem svetosti život ne smije biti široka cesta
prepuna izgubljenih prilika jer Gospodin traži od nas riječi koje će biti
odjek njegova učenja, kako bi pokrenule srca. »Točno je da Bog cijeni
ljudsku slobodu i da možda postoje oni koji ne žele usmjeriti pogled
prema Božjemu svjetlu. Ali milost koju Bog želi izliti na zemlju daleko je
jača, puno obilnija i velikodušnija. On i danas, kao i nekada i uvijek, računa
na suradnju apostola koje je sam izabrao da svuda donesu svjetlo.«
Francisco Carvajal: Razgovarati s Bogom

OGLASI
- Utorak: proba Župnog zbora
- Subota: čišćenje crkve
- Nedjelja: „Martinci“
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.
KOLEKTA – danas se skuplja kolekta za potrebe Caritasa.
DAR ZA CVIJEĆE – molimo vas da doprinesete dar za cvijeće za sv. trodnjevlje i
Uskrs! Koji imate cvijeća možete jednako tako donijeti. Hvala Vam.
KRIŽNI PUT: svakog korizmenog petka i nedjelje u 17.25 h je križni put u župnoj
crkvi. Potičemo i na filijalama Šemovci i Sv. Ana da se obavlja pobožnost Križnog
puta. Učinimo svoju žrtvu iz ljubavi prema Isusu koji je za nas umro na sv. Križu.
CVJETNICA: maslinove grančice možete nabaviti ispred župne crkve. Te nedjelje
pjeva se Muka Gospodina našega Isusa Krista na župnoj sv. misi.
GOSTI – na Cvijetnicu na sv. Misu dolaze članovi Planinarskog društva „LIPA“ iz
Sesveta Zagrebačkih!
Zahvaljujemo obit. Matvej za darovani tamjan za crkvu iz Sv. Zemlje!

Zahvaljujemo obiteljima koje su dale obiteljski dar a potičemo i ostale.
Hvala i za doprinos za tiskanje župnog listića. Obiteljski dar darovale su
obitelji:
Sokolović, Mitrovica 86
Vidović, Lugarićeva 44
Legradi, A. Šenoe 2
Lauš, Trnovac 36
Ivančić, Trnovac 22
Ivurek, Brestova 5
Lauš, Brestova 7
Plemenčić, Šironja, Gorička 10
Buđanec, Šemovci, S. radića 178
Kikaš, Šemovci, S. radića 176

SVETE MISE U TJEDNU 6.4.-13.4.2014.
Datum

Dan

Kalendar

06.04.

NED

PETA
KORIZMENA
NEDJELJA
- Gluha -

07.04.

PON

Ivan de la Salle

08.04.

UTO

Dionizije, Timotej

09.04.

SRI

10.04.

ČET

Maksim,
Mihovil,
Magdalena

11.04.

PET

„Žalosni Petak „

12.04.

SUB

USKRSNA
ISPOVIJED

13.04.

NED

NEDJELJA MUKE
GOSPODNJE
- CVIJETNICA-

Misna nakana
09.30 – Sv. Misa (Sv. Ana): + Ivan i Anđelka Matan,
Antun i Bara Pintar, Marijan Cupan
11.00 – Župna sv. Misa
14.00 – KRIŽNI PUT PO VIRJU
17.00 + Ruža i Stjepan Janček
07.00 + Ivan Ćurić (16.god)
15.00 – Župni vjeronauk – 4.razr.
16.00 – Župni vjeronauk – 5.razr.
19.00 – Marijina Legija
15.00 – vjeronauk za prvopričesnike
19.00 + Marija Pajca
19.00 + Elizabeta i Andrija Sinjeri
19.00 + Marko, Ruža i Marko Čelan
19.30 – Euharistijsko klanjanje
18.25 – KRIŽNI PUT
19.00 – KUMULATIVNA: u čast BDM; Petar Lukić,
Petar i Doroteja Matekov i rodit; Franjo i Ana Cik,
Martin Jaković; Josip i Marica Bušić; Ivan
Čižmešinkin; Barica Ilijev i rodit.; Marija i Josip
Matekov, Stjepan Gašpar; Marica Godina; Valentina
Šikulec i na nakanu; Ana i Ivan Varga; Vjekoslava (ž)
Marčinko; Stipo i Ivka Grgić
09.00 – SUSRET MINISTRANATA (proba za Cvijetnicu!)
09.00 – Župni vjeronauk – 4.razr.
10.00 – Župni vjeronauk – 5.razr.
11.00 – USKRSNA SV. ISPOVIJED – Virje
11.30 + Jakob Frajt (god.)
16.00 – USKRSNA SV. ISPOVIJED – Sv. Ana
16.30 – USKRSNA SV. ISPOVIJED – Šemovci
17.00 – USKRSNA SV. ISPOVIJED – Virje
19.30 – Čitanje Biblije u Župnoj Crkvi
08.00 – Sv. Misa (Sv. Ana): + Viktorija, Đuro i Marko
Račan
09.30 – Sv. Misa (Šemovci): + obit. Vinković i Bogdan
11.00 – Župna sv. Misa
15.00 – KRIŽNI PUT NA KALVARIJI U SV. ANI

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 - 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

