Idemo prema 150. obljetnici župe sv. Jure u Viru!
Subota, 04 Srpanj 2020 10:59

Župa sv. Jure u Viru, kojoj pripadaju, uz glavno i najveće selo Vir, i dva manja sela
Podbila i Pod/zavelim, priprema se za proslavu 150. obljetnice koja pada dogodine 27.
travnja 2021. (27. travnja 1871. - 27. travnja 2021.), a nadnevak same vanjske i duhovne
proslave bit će posebno dogovoren još u ovoj godini.
Piše: don Ilija Drmić

Već dvije godine župnik don Ilija Drmić i župljani prisutni i oni na radu u inozemstvu, zatim
odseljenici u Posušju, Imotskom i nekim drugim bližim i daljim gradovima (Mostar, Split s
okolicom, Zagreb s okolicom, te drugi gradovi Hrvatske) pripremaju se duhovno s posebnim
naglaskom i poticajima za ovaj jubilej, a ta duhovna i svekolika druga priprema bit će
intenzivnija u samoj godini jubileja 2021. kako u svome prvom dijelu do spomenutog nadnevka
spomena uspostave, te poslije njega pa sve do kraja te godine. Svi redoviti u prvom redu
duhovni događaji u župi prema programu dviju objavljenih knjižica: Živimo sa svojom župom!
Okvirni program pastoralnoga i katehetskog djelovanja u Župi sv. Jure u Viru - Idemo prema
150. obljetnici župe!, te drugoj koja je naslovljena: Naši nebeski zaštitnici, Život sa svecima do
proslave 150. obljetnice Župe sv. Jure u Viru i poslije proslave, zbivaju se i slave unutar župne
zajednice s prijenosom osjećaja i poticaja na odsutne župljane, kao i odseljene iz župe i njezinih
sela i zaselaka, što je trajalo u prošloj godini, te to tako traje i u ovoj godini i u sljedećoj
jubilejskoj godini 2021. unatoč pojavku koronavirusa koji je stvorio određeni oblik krize, ali kako
se s njome živi, tako se i priprema za naše spomenuto slavlje.

Tako je župnik sa suradnicima pripremio prigodnu monografiju o povijesti župe s raznovrsnim
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prilozima koji nas vraćaju u ta davna i nedavna vremena i načine života župljana u Bogu i
slavlja svoga Boga. To je svojevrsno ponovno i naše proživljavanje povijesti i nadahnjivanje za
novi i bolji ljudski, hrvatski, vjerski, katolički i svekoliki drugi oblik života na ovome prelijepome
prostoru, ili kako pjesnici vole reći u ovoj predivnoj Božjoj posudi u kojoj nas on zalijeva, umiva i
u kojoj radosno cvjetamo, te tako postajemo ukras u sveopćem svemiru ili kozmosu, odnosno u
Crkvi njegovoj u Viru i cijeloj Hercegovini, u Mostarsko-duvanjskoj i Trebinjsko-mrkanskoj
biskupiji, te cijeloj Crkvi diljem svijeta. Ova knjiga zaokupila je veći broj naših župljana, djece i
mladih, a kada se pojavi iz tiska, onda će kod nas stvoriti određeni polet za ljubav prema
prošlosti, sadašnjosti i budućnosti našega postojanja i života na ovome svetom tlu i u ovome
svetom darovanom vremenu s mnoštvom opasnih virusa koje valja s Božjom pomoću pobijediti
sakramentalnom otpornošću ili imunitetom. Ovdje je dobro prisjetiti se onih jakih Pavlovih
rečenica u himnu Pjesan ljubavi Božjoj, koje glase: “Tko će optužiti izabranike Božje? Bog
opravdava! Tko će osuditi? Krist Isus umrije, štoviše i uskrsnu, on je i zdesna Bogu - on se baš
zauzima za nas! Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja? Tjeskoba? Progonstvo?
Glad? Golotinja? Pogibao? Mač? Kao što je pisano: Poradi tebe ubijaju nas dan za danom i mi
smo im ko ovce za klanje. U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi.
Uvjeren sam doista: ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile, ni
dubina ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu
Gospodinu našem.“ (Rim 8,33-39). Među tim stvorovima je i koronavirus koji nas neće i ne
može rastaviti od ljubavi prema Kristu.

Ova je župa proslavila bl. Alojzija Stepinca 10. veljače u Viru, Gospu Lurdsku 11. veljače u Viru,
svoga nebeskog zaštitnika sv. Juru 23. travnja u Viru, potom sv. Antu 13. lipnja u Podzavelimu,
Srce Isusovo 19. lipnja u Viru, Prvu svetu Pričest 21. lipnja u Viru, sv. Ivana Krstitelja 23. i 24.
lipnja u Viru, sv. Petra i Pavla 29. lipnja u Viru i Podbiloj. Uza sve to slavljeni su s narodom i bez
naroda zbog virusa svi svagdani, blagdani, svetkovine i nedjelje s Uskrsom nama na korist duše
i tijela, te s nakanom za sveopće potrebe svijeta i Crkve.
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