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24. NEDJELJA  KROZ GODINU – Ime Marijino; Dubravko 
U ovom tjednu slavimo 

Ponedjeljak Ivan Zlatousti; Zlatko; Ljubo 
Utorak Uzvišenje sv. Križa 
Srijeda BDM žalosna, Dolores 
Četvrtak  Kornelije i Ciprijan; Eufemija 
Petak  Rane sv. Franje 
Subota Josip Kupertinski 

 

SVETE MISE 

Nedjelja 12. rujna 08,30 sati za + Antonia Ravnjaka u Semeljcima 
  10,00 sati za + Ivana Papa u Koritni 
  11,30 sati za župljane u Semeljcima 
Ponedjeljak 13. rujna 19,00 sati na nakanu u Semeljcima 
Utorak 14. rujna 19,00 sati za + Božu Dubravca u Semeljcima 
Srijeda 15. rujna 19,00 sati za + Nikolu Vidakovića u Semeljcima 
Četvrtak 16. rujna 19,00 sati za + Iliju Kunu u Semeljcima 
Petak 17. rujna 19,00 sati  za ++ Matu i Apoloniju Žeželj u Semeljcima 
Subota          18. rujna 19,00 sati za + Stanka Puljića u Semeljcima 

Crkvu spremaju u Semeljcima 18. rujna: Marica Jelaković, Ivana Drenjančević, Iva 
Drenjančević, Ružica Vujnović, Luca Knežević, Ljilja Lacković.  

Crkvu spremaju u Koritni 18. rujna: Evica Gradištanac, Mira Lončarević, Ružica 
Lončarević, Pavka Drenjančević. 

 

 

 
25. NEDJELJA KROZ GODINU – Januarije;Teodor; Željko 

U ovom tjednu slavimo 

Ponedjeljak  Andrija Kim; Svjetlana 
Utorak  Sv. Matej ap, i ev. 
Srijeda  Toma Vilan.; Bl. Ivan Mendez 
Četvrtak  Otac Pio; Lino; Tekla; Sofija 
Petak  Gospa od Otkupljenja; Rupert 
Subota  Aurelija; Zlata; Rikarda 
Nedjelja 26. NEDJELJA KROZ GOD. – sveti Kuzma i Damjan; Damir 



SVETE MISE 

Nedjelja 19. rujna 08,30 sati za ++ Iliju i Maru Tadić u Semeljcima  
  10,00 sati za + Jelicu Domazet i  
   za ++ Anu i Ivu Marinović u Koritni 
  11,30 sati za župljane u Semeljcima 
Ponedjeljak 20. rujna 19,00 sati za + Marka Augustinovića u Semeljcima 
Utorak 21. rujna 19,00 sati za + Matu Gabrića u Semeljcima 
Srijeda 22. rujna 19,00 sati za + Đuru Gavrana u Semeljcima 
Četvrtak 23. rujna 19,00 sati za + Franju Zetovića u Semeljcima 
Petak 24. rujna 19,00 sati za ++ Katicu, Jozu i Fabu Čizmarević u Semelj. 
Subota 25. rujna 19,00 sati        u Semeljcima 
Nedjelja 26. rujna 08,30 sati      u Semeljcima 
  10,00 sati na nakanu Marine Jurjević u Koritni 
  11,30 sati za župljane u Semeljcima 

Crkvu spremaju u Semeljcima 25. rujna: Žaneta Paradžiković, Branka Paradžiković, 
Vesna Vuksanović, Sunčica Andraković. 

Crkvu spremaju u Koritni 25. rujna: Kata Bježančević, Ružica Korajac, Anica Korajac, 
Kata Zegnal.  
 

 
 

1.    EUHARISTIJSKO KLANJANJE ČETVRTKOM IZA SVETE MISE 

       U SEMELJCIMA POČINJE 16. rujna 2021. 
 

 
 

Molimo za one koji su se preporučili u naše zajedničke molitve. Molimo živoga 

Gospodina za sve naše obitelji, prijatelje koji su u potrebi, a kao i za sve druge po-

trebe koje ima svatko od nas.  

http://www.crkva1.com/


2.    PAPA FRANJO NAM PORUČUJE: 
 
 „SLUŠAJ IZRAELE“ (Mk 12) 
 

„Užurbani, s tisuću stvari koje treba reći i učiniti, ne nalazimo vremena kako bi 

zastali i saslušali one koji nam govore. Riskiramo da postanemo otporni na sve i ne 

dajemo prostora onima koje treba saslušati: tu mislim na djecu, mlade, starije osobe, 

brojne kojima riječi i propovijedi nisu toliko potrebne, već trebaju da ih se sasluša. 

Zapitajmo se: kakvo je moje slušanje? 

Evanđelje stavlja pred nas Isusa koji 

liječi gluhonijemu osobu. U priči je 

upečatljiv način na koji Gospodin čini 

ovaj čudesni znak: odvodi gluhonijemog 

na stranu, stavlja mu prste u uši i do-

diruje mu jezik slinom, zatim pogleda 

prema nebu, uzdahne i kaže: Effatà, to 

će reći ‘Otvori se!’ (usp. Mk 7, 33-34). U 

drugim ozdravljenjima, za jednako oz-

biljne bolesti, poput oduzetosti ili gube, 

Isus ne čini puno gesta. Zašto sada sve to čini, unatoč tome što je od njega zatraženo 

samo da položi ruku na bolesnu osobu (usp. r. 32)? Možda zato što stanje te osobe 

ima posebnu simboličku vrijednost i ima što za reći svima nama. O čemu se radi? O 

gluhoći. Taj čovjek nije mogao govoriti jer nije mogao čuti. Zapravo, Isus, kako bi 

izliječio uzrok njegove bolesti, prvo mu stavlja prste u uši. 

 

Svi imamo uši, ali puno puta ne uspijevamo slušati. Postoji unutarnja gluhoća 

za koju danas možemo zatražiti od Isusa da ju dotakne i ozdravi. Gora je od fizičke, to 

je gluhoća srca. Užurbani, s tisuću stvari koje treba reći i učiniti, ne nalazimo vremena 

kako bi zastali i saslušali one koji nam govore. Riskiramo da postanemo otporni na sve 

i ne dajemo prostora onima koje treba saslušati: tu mislim na djecu, mlade, starije 

osobe, brojne kojima riječi i propovijedi nisu toliko potrebne, već trebaju da ih se 

sasluša. Zapitajmo se: kakvo je moje slušanje? Dopuštam li da me dotiču životi ljudi, 

znam li posvetiti vrijeme onima oko sebe? Razmislimo o obiteljskom životu: koliko puta 

se govori bez da prije saslušamo, ponavljajući uvijek isto! Nesposobni slušati, uvijek 

govorimo iste stvari. Ponovno rađanje dijaloga često se ne prenosi riječima, već 

šutnjom, tišinom, neuvrjedljivošću, ponovnim strpljenjem u slušanju drugoga, o nje-

govim težinama, o onome što nosi u sebi. Ozdravljenje  srca počinje slušanjem. 

 

Isto je i s Gospodinom. U redu je da ga preplavimo molbama, ali bolje je da ga 

prvo saslušamo. Isus to pita. U Evanđelju, kada ga pitaju koja je prva zapovijed, 

odgovara: ‘Slušaj, Izraele!’ Zatim dodaje: ‘Ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca 

svojega, […]i svoga bližnjega kao sebe samoga.’ (Mk 12, 28-31). Ali prije svega kaže: 

‘Slušaj’. Sjetimo li se slušati Gospodina? Kršćani smo, ali možda među tisućama riječi 

koje čujemo svaki dan ne nalazimo par sekundi da u nama odjekne nekoliko riječi 

Evanđelja. Isus je Riječ: ako ne zastanemo i poslušamo Ga, On prolazi dalje, ali ako 



posvetimo vrijeme evanđelju, otkrit ćemo tajnu svog duhovnog zdravlja. Evo lijeka: 

svaki dan malo šutnje i slušanja, nekoliko beskorisnih riječi manje i nekoliko Riječi 

Božjih više. Poslušajmo i danas, kao i na dan krštenja, Isusovu riječ upućenu nama: 

‘Effatà, otvori se’! Isuse, želim se otvoriti tvojoj Riječi, otvoriti se slušanju. Izliječi moje 

srce od zatvorenosti, užurbanosti i nestrpljenja. Neka nam Djevica Marija, otvorena 

slušanju Riječi, koja je u njoj postala tijelom, pomogne svakog dana slušati njezinog 

Sina u Evanđelju i našu braću i sestre s poniznim, strpljivim i pažljivim srcem“. 

 
3.    OTIŠAO JE S OVOGA SVIJETA GOSPODINU U VJEČNOST 
 

35. Franjo ŽIBRAT, rođen 16. studenog 1944. godine Tormafeld, preminuo 31. kolovoza 
2021. godine u Sisku, a sahranjen 3. rujna 2021. godine u Semeljcima. 

Pokoj vječni daruj mu Gospodine i svjetlost vječna svijetlila mu, počivali u miru 
Božjem. Amen!  

 
4.    U svim hitnim slučajevima (sahrane, bolesnička pomazanja) 

nazovite župnika vlč. Tadiju Crnjaka na broj mobitela: 098/178-6357 ili na telefon 

031/550-394. Za hitne potrebe doći u župni ured osobno prije ili nakon večernje 

svete mise, a za sve ostalo nazvati na broj telefona ili se javiti putem nove e-mail 

adrese župe: zupa.semeljci@gmail.com  

 
MOLITVA SEMELJAČKOJ GOSPI 

 
Spomeni se, Gospo semeljačka, 
Djevice Marijo, 
kako se još nikada nije čulo 
da si ikoga zapustila 
koji se k tebi u zaštitu utekao, 
tvoju pomoć zatražio 
i tvoj zagovor zaprosio. 
Tim pouzdanjem obodren, 
utječem se i ja tebi, 

Djevice, djevica. 
Tebi, Majko, dolazim, 
pred tobom stojim, 
ja grješnik i uzdišem. 
Nemoj, Gospo semeljačka, 
prezreti mojih riječi, 
nego ih milostivo 
poslušaj i usliši. 
Amen! 

 

 
5.    NAJNOVIJE ŽUPNE OBAVIJESTI – možete pogledati na novoj web stranici 

        župe Rođenja BDM Semeljci:  https://zupa-rodenjabdm.hr/ 

 

 

 
Izdaje: Župni ured Rođenja BDM Semeljci – Odgovara: vlč. Tadija Crnjak, župnik 

Uređuje: Anita Bošnjak  •  Kompjutorska obrada: Marko Žeželj 
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