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Broj 2. Godina XXII. 2022. 16. siječnja 2022. 
 

 

2. NEDJELJU KROZ GODINU – Marcel; Oton; Mislav 
U ovom tjednu slavimo 

Ponedjeljak Antun Opat; Vojmil; Lavoslav 
Utorak Margareta; Izabela; Priska 
Srijeda Mario; Kanut; Ljiljana 
Četvrtak  Fabijan i Sebastijan 
Petak  Agneza; Janja 
Subota Vinko đakon i mučenik; Vinka 

 

SVETE MISE 

Nedjelja 16. siječnja 08,30 sati za ++ Anu i Jozu Kovačević u Semeljcima 
  10,00 sati za ++ Mandu i Šimu Kulešević u Koritni 
  11,30 sati za župljane u Semeljcima 
Ponedjeljak 17. siječnja 18,00 sati za sve pokojne iz obitelji Brnjetić u Semeljcima 
Utorak 18. siječnja 18,00 sati za + Luku Vujnovića u Semeljcima 
Srijeda 19. siječnja 18,00 sati      u Semeljcima 
  18,30 sati      u Koritni 
Četvrtak 20. siječnja 18,00 sati za ++ Franju, Filipa i Evu Dokić u Semeljcima  
Petak 21. siječnja 18,00 sati za + Đuru Gavran u Semeljcima 
Subota 22. siječnja 18,00 sati za ++ Maru i Ivana Vidić u Semeljcima 

Crkvu spremaju u Semeljcima 22. siječnja: Mira Ravnjak, Ljuba Ravnjak. 

Crkvu spremaju u Koritni 22. siječnja: Kata Marić, Nada Marić. 
 
 

 
 
 

3. NEDJELJA KROZ GODINU – Emerencijana, Milka; Vjera  
U ovom tjednu slavimo 

Ponedjeljak  Franjo Saleškj; Bogoslav 
Utorak  Obraćenje Sv. Pavla; Ananija; Henrik 
Srijeda  Timotej i Tit; Bogoljub; Tješimir 
Četvrtak  Angela Merici; Pribislav  
Petak  Toma Akvinski; Tomislav 
Subota  Valerije; Konstancije; Zdeslav 
Nedjelja 4. NEDJELJA KROZ GODINU – Hijacinte; Martina; Gordana 



SVETE MISE 

Nedjelja 23. siječnja 08,30 sati za + Antuna Garvanovića u Semeljcima 
  10,00 sati za + Andriju Jurjevića u Koritni 
  11,30 sati za župljane u Semeljcima 
Ponedjeljak 24. siječnja 18,00 sati      u Semeljcima 
Utorak 25. siječnja 18,00 sati za + Anicu Mijatović u Semeljcima 
Srijeda 26. siječnja 18,00 sati na nakanu obitelji Puljić i Josipović u Semeljcima 
  18,30 sati      u Koritni 
Četvrtak 27. siječnja 18,00 sati za + Luju Blažanović i  
   sve ++ iz obitelji Blažanović u Semeljcima 
Petak 28. siječnja 18,00 sati za + Ivicu Šnajdera u Semeljcima 
Subota 29. siječnja 18,00 sati za + iz obitelji Mijatović u Semeljcima 
Nedjelja 30. siječnja 08,30 sati za ++ Anđu i Matu Katić u Semeljcima 
  10,00 sati               u Koritni 
  11,30 sati za župljane u Semeljcima 

Crkvu spremaju u Semeljcima 29. siječnja: Anita Bošnjak, Ana Puljić, Ana Čatić.  

Crkvu spremaju u Koritni 29. siječnja: Mirjana Žuljević, Marija Rakušić, Ivanka 
Skočibušić. 
 
 

1.    EUHARISTIJSKO KLANJANJE ČETVRTKOM IZA SVETE MISE 

       U SEMELJCIMA  
 

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 potrebe koje ima svatko od 

nas. 
 
 

2.    PAPA FRANJO NAM PORUČUJE: 
 

„Nismo li predugo zakočeni, zaustavljeni unutar jedne 

konvencionalne, izvanjske, formalne religije koja više ne 

grije srce i ne mijenja život? Bude li naše riječi i naši 

vjerski obredi u srcima ljudi želju da krenu ususret Bogu 

ili su „mrtvi jezik“, koji govori samo o sebi i samome 

sebi?“,  

U svojoj homiliji Papa poziva nas vjernike da se damo 

poučiti od Mudraca kako na svome životnome putu 

ustrajno i spremno slijediti zvijezdu koja vodi pravome cilju, a to je Nebo. 

Što je nagnalo „te ljude s Istoka da krenu na put?“ Mogli su ostati mirno uljuljkani u svojim 

sigurnostima, no, umjesto toga dali su se uznemiriti pitanjem i znakom na nebu: „Gdje je taj 

rođeni?“ Njihovo srce ne želi obitavati u jazbini apatije, već je žedno svjetla; njihove oči nisu 

uprte prema tlu, već su bile prozori otvoreni prema nebu. Kako je rekao Benedikt XVI., oni 

http://www.crkva1.com/


su bili “ljudi nemirnog srca. […] Ljudi iščekivanja, koji nisu bili zadovoljni svojim osiguranim 

primanjima i društvenim položajem […]. Oni su bili bogotražitelji.” 

Njihova je tajna, želja. Željeti, naime, znači „tražiti onkraj neposrednog, onkraj vidljivog“. To 

znači prihvaćati život kao misterij koji nas nadilazi, kao uvijek otvoren prozor koja nas mami 

da proširimo svoj vidokrug, jer život nije „samo ovo ovdje“, nego je i „ono iza“. Nalik je 

praznome platnu kojeg treba ispuniti bojama. Veliki slikar, Van Gogh, napisao je da ga je 

potreba za Bogom natjerala da noću izađe da slika zvijezde. Dà, jer nas je Bog stvorio 

takvima: bićima želje. Takvima nas je Bog stvorio: bićima želje; orijentiranima, poput 

Mudraca, prema zvijezdama. 

Želje su, te koje nas tjeraju da nadiđemo ustaljene navike, „onkraj vjere ponavljanja, umorne 

vjere“. Našem putu života i vjere potrebna je želja, „unutarnji poticaj“. 

Nismo li predugo zakočeni, zaustavljeni unutar jedne konvencionalne, izvanjske, formalne 

religije koja više ne grije srce i ne mijenja život? Bude li naše riječi i naši vjerski obredi u 

srcima ljudi želju da krenu ususret Bogu ili su „mrtvi jezik“, koji govori samo o sebi i samome 

sebi?“, zapitao se Papa upozoravajući kako se mnogi od nas i mnoge naše zajednice bore s 

krizom vjere zbog „nestanka želje za Bogom“. 

 „Previše smo prignuti nad zemljovidima i zaboravili smo uzdići svoj pogled k Nebu; siti smo 

mnogih stvari, ali lišeni nostalgije za onim što nam nedostaje, a to je čežnja za Bogom… 

Fokusirali smo se na potrebe, na ono što ćemo jesti i u što ćemo se obući, puštajući da 

nestane čežnja za onim većim od toga, za onim što je onkraj ovozemaljskog. I nalazimo se u 

bulimiji zajednicâ koje imaju sve i često više ništa ne osjećaju u srcu. Zatvoreni ljudi, za-

tvorene zajednice, zatvoreni biskupi, zatvoreni svećenici, zatvorene posvećene osobe, jer 

nedostatak želje vodi do tuge i ravnodušnosti. Tužne zajednice. Tužni svećenici. Tužni 

biskupi.“ 

Papa zato predlaže svakome od nas da se danas zapita kako stoji sa svojim putom vjere i 

da se dade poučiti od Mudraca kako „jačati želju“. Od njih možemo naučiti spremno krenuti 

za zvijezdom, svaki dan uvijek krenuti iznova, u život kao i u vjeru, jer vjera nije oklop koji 

sputava, već očaravajuće putovanje, stalno i nemirno kretanje, uvijek u potrazi za Bogom, 

uvijek s razlučivanjem. Mudraci nas isto tako uče da imamo hrabru vjeru koja se ne „boji 

izazvati mračne logike moći i postati sjeme pravde i bratstva“. 

  

3.    OTIŠLI SU S OVOGA SVIJETA GOSPODINU U VJEČNOST: 

47. FRANJO DOKIĆ, rođen 25. rujna 1956. god. u Đakovu, preminuo 28. prosinca 2021. 
god. u Kešincima, a sahranjen 29. prosinca 2021. god. u Kešincima.  

48. ANICA MIJATOVIĆ, rođena 26. siječnja 1931. god. u Stolcu (BIH), preminula 30. pro-
sinca 2021. god. u Osijeku, a sahranjena 1. siječnja 2022. god. u Semeljcima. 

1. MATO JOSIPOVIĆ, rođen 14. listopada 1954. god. u Osijeku, preminuo 1. siječnja 
2022. god. u Koritni, a sahranjen 3. siječnja 2022. god. u Koritni.  
 

2. PERO TADIĆ, rođen 10. 12. 1961. god. u Koritni. Preminuo 4. 1. 2022. god. u Osijeku, 
a sahranjen 6. 1. 2022. god. u Koritni. 

Pokoj vječni daruj im Gospodine i svjetlost vječna svjetlila njima, počivali u miru 
Božjem. Amen. 



4.    ŽUPNA KATEHEZA ZA OVU ŠKOLSKU – KATEHETSKU GODINU – 
nastavlja se kada započne i školska nastava 

prema ustaljenom rasporedu objavljenom na web stranici naše župe 

https://zupa-rodenjabdm.hr/ 

 
5.    HODOČAŠĆE U RIM 

Naša župa zajedno sa župom Dobrog Pastira iz Đakova organizira hodočašće u Rim 

koje će biti 24. travnja ove godine. Svi Vi dragi župljani koji ste zainteresirani za hodočašće, 

još uvijek se možete prijaviti u župnom uredu. Cijena putovanja je 2.600 kn. 

 
6.   GODIŠNJI DAR ZA ŽUPNIKA – LUKNO I DAR ZA POTREBE CRKVE 

Župnik se zahvaljuje na svakom daru kojeg ste nesebično i od srca darovali. Ovo je 

podsjetnik za godišnji dar u koji ulazi lukno i pomoć za nastavak obnove crkvenih objekata, 

ukoliko ste u mogućnosti učiniti to. Time također sudjelujemo svi zajedno u izgradnji naše 

župne zajednice. Unaprijed veliko – HVALA!  

 
7.    ZA POTREBE CRKVE DALI SU: 
 
IVAN MARTINOVIĆ 250,00 KN  JEDNA OSOBA 200,00 KN 

JEDNA OSOBA 100,00 KN  MIROSLAV MIŠIĆ 250,00 KN 

OBITELJ RAGUŽ 200,00 KN  ŠIMO ERVAČIĆ 100,00 KN 

KATA BJEŽANČEVIĆ 110,00 KN   LUCA MILARDOVIĆ 100 EURA 

MARIO KATIĆ 100,00 KN   JEDNA OSOBA 50 EURA 

ANICA GARVANOVIĆ 200,00 KN  IVAN MILADINOVIĆ 200,00 KN 

IVAN MARČIČEVIĆ 100,00 KN  JEDNA OSOBA 110,00 KN 

JOSIP LOVRIĆ 110,00 KN   ANTE ŠIMIĆ 100,00 KN 

ZLATKO AKRAP 200,00 KN   NIKOLA LJUBIĆ 100,00 KN 

Darovateljima iskreno i od srca hvala! 

 

8.    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  

 
9.    ŽUPNE OBAVIJESTI – možete pogledati na 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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