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2. KORIZMENA NEDJELJA – Pačista – Rozalija, Patricija 
U ovom tjednu slavimo 

Ponedjeljak Matilda, Milijana 
Utorak Longin; Veljko; Vjekoslava 
Srijeda Hilarije i Ticijan; Smiljan 
Četvrtak  Sv. Patrik; Domagoj; Hrvatin 
Petak  Ćiril Jeruzalemski; Salvator  
Subota SVETI JOSIP, zaručnik BDM 

 

SVETE MISE 

Nedjelja 13. ožujka 08,30 sati na nakanu u Semeljcima 
  10,00 sati za zdravlje na nakanu Marije Lončarević u Koritni 
  11,30 sati za župljane u Semeljcima 
Ponedjeljak 14. ožujka 18,00 sati za + Stjepana Šajkunića u Semeljcima 
Utorak 15. ožujka 18,00 sati za + Mariju Mujkić i ++ Franju i Anicu Lakaj u Semelj. 
  18,30 sati za + Marka, Anu i Nikolu Korajac u Koritni 
Srijeda 16. ožujka 18,00 sati za + Josipa Lovrića u Semeljcima 
  18,30 sati za ++ Nikolu i Peru Grgić u Koritni 
Četvrtak 17. ožujka 18,00 sati za ++ Ivana i Maru Vidić u Semeljcima  
Petak 18. ožujka 18,00 sati za pokojne iz obitelji Drljo u Semeljcima 
Subota 19. ožujka 18,00 sati za ++ Jadranku, Ceciliju i Stipu Zegnal u Semelj. 
  18,30 sati za + Jozu Pačarića u Koritni 

Crkvu spremaju u Semeljcima 19. ožujka: Marija Antunović, Marija Gabrić, Vesna 
Gabrić, Anica Pap. 

Crkvu spremaju u Koritni 19. ožujka: Marija Grgić, Ana Jozipović, Biserka Brođanac, 
Anita Miladinović. 

        
 

 3. KORIZMENA ¨Bezimena¨– Nicet; Klaudija; Vladislav 
U ovom tjednu slavimo 

Ponedjeljak  Serapion; Vesna; Vlasta 
Utorak  Lea Rimska; Oktavljan 
Srijeda  Turibije; Oton; Rebeka 
Četvrtak  Latin; Javorka; Katarina Švedska 
Petak  Marijana, Marijan, Maja 
Subota  Montan i Maksima; Emanuel 
Nedjelja 4. KORIZMENA NEDJELJA ¨Sredoposna¨; Rupert; Peregrin 



SVETE MISE 

Nedjelja 20. ožujka 08,30 sati za ++ Nedjeljka(m) i Dragu(ž) Nikolić u Semeljcima 
  10,00 sati za ++ Ivicu i Ivana(m) Rakušić u Koritni 
  11,30 sati za župljane u Semeljcima 
Ponedjeljak 21. ožujka 18,00 sati za + Pavla Petaka u Semeljcima 
Utorak 22. ožujka 18,00 sati za ++ Đuru i Đuru Gavran u Semeljcima 
  18,30 sati za + Fabu Bježančevića u Koritni 
Srijeda 23. ožujka 18,00 sati za ++ Mariju i Antuna Vidaković u Semeljcima 
Četvrtak 24. ožujka 18,00 sati za ++ Šimu i Slavicu Blažević u Semeljcima 
Petak 25. ožujka 18,00 sati za ++ Karla i Rozaliju Negovec u Semeljcima 
Subota 26. ožujka 18,00 sati za ++ Maru i Marka Blažević u Semeljcima 
Nedjelja 27. ožujka 08,30 sati za + Gorana Jamana u Semeljcima 
  10,00 sati za + Jozu Jurjevića i  
   za ++ Anicu i Antu Ljubić u Koritni 
  11,30 sati za župljane u Semeljcima 

Crkvu spremaju u Semeljcima 26. ožujka: Mira Kaptein, Mara Domazet, Ankica 
Zegnal. 

Crkvu spremaju u Koritni 26. ožujka: Mira Brođanac, Elvira Miladinović, Karolina 
Miladinović i Katarina Miladinović. 

 
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 kao i za sve druge 
potrebe koje ima svatko od nas. 

 
 

2.    PAPA FRANJO NAM PORUČUJE: 
 

„Draga braćo i sestre!  

Korizma je prikladno vrijeme za osobnu obnovu i 
obnovu zajednice koja nas vodi do Pashe Isusa Krista 
umrloga i uskrsloga. Za korizmeni hod 2022. godine bit će 
nam od koristi razmišljati o poticaju svetoga Pavla Ga-
laćanima: »Neka nam ne dozlogrdi činiti dobro: ako ne 
sustanemo, u svoje ćemo vrijeme žeti! Dakle, dok imamo 
vremena (kairós), činimo dobro svima« (Gal 6,9-10a). 

1. SIJANJE I ŽETVA 

U ovom odlomku Apostol doziva u pamet sliku sijanja i žetve, tako drage Isusu (usp. Mt 
13). Sveti Pavao nam govori o kairósu: milosnom vremenu za sijanje dobra u pogledu 
buduće žetve. Što je to »bogodano vrijeme« za nas? To je zasigurno korizma, ali je to i cijeli 
ovozemaljski život, koji je korizma na neki način slika. [1] U našemu životu prečesto 
prevladavaju pohlepa i oholost, želja za posjedovanjem, gomilanjem i trošenjem, kao što 
pokazuje primjer bezumna čovjeka iz evanđeoske prispodobe, koji je svoj život držao 

http://www.crkva1.com/


sigurnim i sretnim zbog obilja žita u žitnici (usp. Lk 12,16-21). Korizma nas poziva na 
obraćenje, na promjenu mentaliteta, tako da se istinu i ljepotu života ne traži toliko u 
posjedovanju koliko u darivanju, ne toliko u gomilanju koliko u sijanju dobra i dijeljenju. 

Sijač je prije svega sâm Bog, koji velikodušno »nastavlja sijati sjeme dobra u svijetu« 
(enc. Fratelli tutti, 54). Pozvani smo u korizmi odgovoriti na Božji dar prihvaćajući njegovu 
»živu… i djelotvornu« Riječ (Heb 4,12). Ustrajno slušanje Božje riječi razvija spremnost da 
budemo poučljivi njegovu djelovanju (usp. Jak 1,21) koje naš život čini plodnim. To u nama 
budi radost, ali i više od toga, to je poziv da budemo »Božji suradnici« (1 Kor 3,9) i da mudro 
koristimo sadašnje vrijeme (usp. Ef 5,16) kako bismo i mi sijali čineći dobro. Taj poziv da 
sijemo dobro ne treba promatrati kao neki teret, nego kao milost kojom Stvoritelj želi da 
aktivno sudjelujemo u njegovoj plodnoj velikodušnosti. 

A žetva? Ne sije li se zato da žanjemo? Naravno! Tijesnu povezanost između sijanja i 
žetve potvrđuje isti sveti Pavao kad kaže: »Tko sije oskudno, oskudno će i žeti; a tko sije 
obilato, obilato će i žeti« (2 Kor 9,6). Ali o kojem urodu je riječ? Prvi plod posijana dobra 
nalazimo u sebi samima i u našim svakodnevnim odnosima, pa i u najmanjim dobrim 
djelima. U Bogu nijedan čin ljubavi, ma kako malen bio, i nijedan »velikodušan napor« neće 
biti uzaludan (usp. apost. pob. Evangelii gaudium, 279). Kao što se stablo poznaje po 
plodovima (usp. Mt 7,16.20), tako život pun dobrih djela širi oko sebe svjetlo (usp. Mt 5,14-
16) i donosi Kristov miris u svijet (usp. 2 Kor 2,15). Služiti Bogu, slobodni od grijeha, donosi 
plodove posvećenja za spasenje svih (usp. Rim 6,22). 

Božja riječ širi i podiže naš pogled: najavljuje nam da je istinska žetva ona eshatološka, 
ona posljednjega dana, koji ne pozna zalaza. Zreli plod našega života i naših djelovanja jest 
»plod za vječni život« (Iv 4,36), koji će biti naše »blago… na nebesima« (Lk 12,33; 18,22). 
Sâm Isus koristi sliku sjemena koje umire u zemlji i donosi plod kako bi izrazio otajstvo svoje 
smrti i uskrsnuća (usp. Iv 12,24), a i sveti Pavao je rabi kad govori o uskrsnuću našega 
tijela: »Tako i uskrsnuće mrtvih: sije se u raspadljivosti, uskršava u neraspadljivosti; sije se u 
sramoti, uskršava u slavi; sije se u slabosti, uskršava u snazi; sije se tijelo naravno, 
uskrsava tijelo duhovno. Ako ima tijelo naravno, ima i duhovno« (1 Kor 15,42-44). Ta nada 
je veliko svjetlo koje Krist uskrsli donosi u svijet: »Ako se samo u ovom životu u Krista 
ufamo, najbjedniji smo od svih ljudi. Ali sada: Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih!« (1 Kor 
15,19-20), kako bi oni koji su intimno sjedinjeni s njim u ljubavi, »po sličnosti smrti njegovoj« 
(Rim 6,5), bili pridruženi njegovu uskrsnuću na život vječni (usp. Iv 5,29): »Tada će 
pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu Oca svojega« (Mt 13,43). 

 

3.    POSTALI SU ČLANOVI CRKVE I NAŠE ŽUPNE ZAJEDNICE 

       SAKRAMENTOM KRŠTENJA U ŽUPNOJ CRKVI U SEMELJCIMA: 

2. Mila MIHALJEVIĆ, kći Matije Mihaljevića i Ana Marije Mihaljević rođ. Gradištanac iz 
Semeljaca, rođena 4. 1. 2022. godine u Osijeku, a krštena 6. 3. 2022. u Semeljcima.  

3. Kristijan RAKITIĆ, sin Davora Rakitića i Darie Rakitić rođ. Filaković iz Semeljaca, 
rođen 7. 2. 2021. u Osijeku, a kršten 12. 3. 2022. u Semeljcima.  

Gospodin neka ih čuva i blagoslovi u ljubavi njihovih roditelja ! 

 

4.    OTIŠAO JE S OVOGA SVIJETA GOSPODINU U VJEČNOST: 

12. Marijan JOZIPOVIĆ, rođen 17. 7. 1950. godine u Đakovu, preminuo 6. 3. 2022. godine 
u Koritni, a sahranjen 7. 3. 2022. godine u Koritni. 

Pokoj vječni daruj mu Gospodine i svjetlost vječna svjetlila mu, počivao u miru 
Božjem. Amen. 



5.    ŽUPNA KATEHEZA ZA OVU ŠKOLSKU – KATEHETSKU GODINU – 
nastavlja se  

prema ustaljenom rasporedu objavljenom na web stranici naše župe 
https://zupa-rodenjabdm.hr/ 

 

6.    ŠESNAESTI NADBISKUPIJSKI KRIŽNI PUT ZA MLADE  

2. travnja 2022. godine (Dragotin – Ovčara) 

Ured za pastoral mladih naše nadbiskupije i ove godine u korizmi organizira Križni put za 
mlade, nakon kraće stanke uslijed pandemije koronavirusa. Ovim putem Vas potičemo tko 
može, da se odazovete na ovogodišnji križni put pod geslom: Bij dobar boj vjere (1Tim6,12). 
Dolazak i okupljanje je od 9,00 do 9.30 sati ispred crkve u Dragotinu. Ide se od Dragotina do 
Ovčare (Centar Duhovne obnove „Božje milosrđe“) gdje će po završetku Križnog puta biti 
euharistijsko slavlje u 18:00 sati. Relacija puta je oko 18 km. 

Prijaviti se možete do 27. ožujka na kontakte koji su vidljivi na dnu ovog listića pod 
rednim brojem 10. ili u župnom uredu.  

 

7.    KORIZMENA DUHOVNA OBNOVA u našoj župi od 25. do 27. 3. 2022. 
 

Duhovnu obnovu pripremit će i voditi dr.sc. Josip Bošnjaković s Katoličkog bogoslovnog 
fakulteta u Đakovu, svećenik Đakovačko-osječke nadbiskupije i psiholog-psihoterapeut. 
Ujedno je i voditelj bračnih i obiteljskih savjetovališta na području naše nadbiskupije. 

Duhovna obnova započet će 25. ožujka u 17 sati u Semeljcima pokorničkim Bogosluž-
jem te Svetom misom i propovijedi, nastavit će se u subotu (o terminu ćete biti obaviješteni 
na vrijeme) i vrhunac duhovne obnove bit će u nedjelju na svetim misama u Semeljcima i 
Koritni.  

 

8.    HODOČAŠĆE U RIM 

Naša župa zajedno sa župom Dobrog Pastira iz Đakova organizira hodočašće u Rim 
koje će biti 24. travnja ove godine. Svi prijavljeni za hodočašće u Rim uskoro će biti oba-
viješteni o sastanku i dogovoru za put.  

 
9.    ZA POTREBE CRKVE DALI SU: 
 

FRANJO ŽEŽELJ 100,00 KN 

Darovateljima iskreno i od srca hvala ! 

 
10.    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 e-mail adrese župe: 
zupa.semeljci@gmail.com  
 

11.    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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