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2. USKRSNA NEDJELJA 

Broj 8. Godina XXII. 2022. 10. travnja 2022. 
 

 

CVJETNICA – Ezekijel; Apolonije; Sunčica 
U ovom tjednu slavimo 

Ponedjeljak   Stanislav; Stana; Radmila 
Utorak   Julije; Viktor; Saba; Davorka; Bazilije 
Srijeda   Martin I. papa; Ida; Justin 
VELIKI ČETVRTAK  Valerijan; Liburcije; Maksim, Zdravko 
VELIKI PETAK    Krescencije; Bosiljka; Rastislav 
VELIKA SUBOTA   Josip Benedikt L; Bernardica 

 

SVETE MISE 

Nedjelja 10. travnja 08,30 sati za župljane u Semeljcima 
  10,00 sati za + Matu Augustinovića u Koritni 
  11,30 sati za + Jozu Antunovića u Semeljcima 
Ponedjeljak 11. travnja 18,00 sati za ++ Janju i Adama Bošnjaković u Semeljcima 
Utorak 12. travnja 18,00 sati za + Stanislava Vidakovića, za + Anu Peša i  
   za + Đuru Čirinji u Semeljcima 
  18,30 sati        u Koritni 
Srijeda 13. travnja 18,00 sati za + Valeriju Šnajder u Semeljcima 
VELIKI ČETVRTAK 14. travnja 19,00 sati za ++ Danicu i Ivana Šnajder u Semeljc. 
   19,00 sati za + Živka Lončarevića u Koritni 
VELIKI PETAK 15. travnja 17,00 sati OBREDI VELIKOG PETKA u Semeljcima 
   17,00 sati OBREDI VELIKOG PETKA u Koritni 
VELIKA SUBOTA 16. travnja 20,00 sati za + Mariju Murković u Semeljcima 
   20,00 sati za ++ iz obit. Čajkovac i Jelenčić u Korit. 

Crkvu spremaju u Semeljcima 13. travnja (u srijedu): Anita Bošnjak, Ana Čatić, Ana 
Puljić, Ružica Bukvić. 

Crkvu spremaju u Koritni 13. travnja (u srijedu): Mirjana Žuljević, Marija Rakušić, 
Ivanka Skočibušić. 

 
USKRSNUĆE GOSPODNJE – USKRS – Rudolf, Robert; Šimun; Anicet 

U ovom tjednu slavimo 

Uskrsni ponedjeljak Euzebije; Anastazije 
Utorak    Konrad; Ema; Rastislav; Marta 
Srijeda    Marcijan, Teotim, Vilim 
Četvrtak    Anzelmo; Goran 
Petak    Soter i Kajo; Teodor 



Subota    Juraj; Đuro; Đurđica; Adalbert 
Nedjelja   2. USKRSNA NEDJELJA – Fidel Sigmaringen; Vjera 

 

SVETE MISE 

Nedjelja 17. travnja 08,30 sati za župljane u Semeljcima 
  10,00 sati za + Ivicu Blaževića u Koritni 
  11,30 sati za + Katicu Paradžiković u Semeljcima 
Ponedjeljak 18. travnja 08,30 sati za + Matu Lozića u Semeljcima 
  10,00 sati za ++ Anu Lončarević i Janju Lončarević u Koritni 
Utorak 19. travnja 18,00 sati za ++ Maru i Božu Dubravac u Semeljcima 
  18,30 sati za + Iliju Penava i ++ Božu i Anđu Rakušić u Koritni 
Srijeda 20. travnja 18,00 sati za ++ Luku i Cviju Vidošević u Semeljcima 
Četvrtak 21. travnja 18,00 sati za ++ Jozu i Lucu Josipović u Semeljcima 
Petak 22. travnja 18,00 sati za ++ Đuru i Đuru Gavran u Semeljcima 
Subota 23. travnja 18,00 sati za ++ Đuru, Đuru i Evu Katilović u Semeljcima 
Nedjelja 24. travnja 08,30 sati za ++ Marijana i Franjicu Ravnjak u Semeljcima 
  10,00 sati za ++ Antu, Ljubicu i Peru Tadić u Koritni 
  11,00 sati PRVA SVETA PRIČEST u Semeljcima 

Crkvu spremaju u Semeljcima 23. travnja: Barica Šajkunić, Katica Mitrović, Slavica 
Domazet, Ljilja Vidaković. 

Crkvu spremaju u Koritni 23. travnja: Ružica Josipović, Katica Marinović, Evica Tadić. 

 
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 po-

trebe koje ima svatko od nas. 

 
 
 

2.    PAPA FRANJO NAM PORUČUJE: 

 „Ići Isusu izlazeći iz sebe, imati osjećaje i geste milosrđa, važne odluke donositi pred 
Bogom – savjeti su koje je papa Franjo dao u propovijedi razmišljajući o uskrsnuću, razlogu 
zbog kojega smo došli na svijet, kako na to podsjećaju liturgijska čitanja na misi koju je 
danas, u bazilici svetoga Petra, slavio za kardinale i biskupe preminule tijekom godine. 
Osvrnuvši se na odlomak iz Ivanova Evanđelja u kojemu Isus kaže: „onoga tko dođe k meni 
neću izbaciti“, Papa je predložio niz pitanja za razumijevanje smjera vlastitoga hoda. 

 Živim li idući prema Gospodinu ili se vrtim oko sebe? Koji je smjer mojega hoda? 
Nastojim li samo ostaviti dobar dojam, očuvati svoju ulogu, svoje vrijeme i prostor, ili idem 
Gospodinu? Isusove su riječi vrlo dojmljive: onoga tko dođe k meni neću izbaciti. Kao da je 
za kršćanina koji ne ide k Njemu predviđen izgon. Za onoga tko vjeruje nema drugog puta; 

http://www.crkva1.com/


ne može se biti Isusov i okretati se oko sebe. Tko je Isusov 
živi izlazeći prema Njemu. Cijeli je život izlaženje od majčina 
krila, kroz razna razdoblja života, do izlaska iz ovoga svijeta, 
ali najvažniji i najteži izlazak jest izlazak iz nas samih. 
Danas, dok molimo za našu braću kardinale i biskupe koji su 
izišli iz ovoga života kako bi išli u susret Uskrslomu, ne 
možemo zaboraviti najvažniji i najteži izlazak, koji daje 
smisao svim drugima, onaj iz nas samih. Samo izlazeći iz 
sebe otvaramo vrata koja vode do Gospodina. Molimo za tu 
milost. Po primjeru iz liturgijskih čitanja koja govore o Judi 
Makabejcu koji je za preminule činio lijepa i plemenita djela, 
te u skladu s riječima svetoga Pavla kako „ljubav nikad ne prestaje“, papa Franjo je 
predložio drugi put razmišljanja. I on je izgrađen na životnim pitanjima, budući da su to 
pitanja uskrsnuća, a ne o prijetvornoj dobroti ili površnom milosrđu. 

Samilost prema drugima širom otvara vrata prema vječnosti. Sagnuti se nad 
potrebite kako bismo im služili znači ući u predsoblje raja. Ako, naime, kako podsjeća sveti 
Pavao, „ljubav nikad ne prestaje“ (1 Kor 13,8), upravo je ona most koji povezuje zemlju s 
Nebom. Možemo se stoga pitati idemo li tim mostom; dirne li me stanje nekoga tko je u 
potrebi? Znam li plakati zbog onoga tko trpi? Molim li za one na koje nitko ne misli? 
Pomažem li nekomu tko mi ne može uzvratiti? To nije prijetvorna dobrota, nije površno 
milosrđe; to su životna pitanja, pitanja uskrsnuća. Treći poticaj u vidiku uskrsnuća papa 
Franjo uzima iz učenja svetoga Ignacija Lojolskoga, točnije iz Duhovnih vježbi u kojima 
utemeljitelj Družbe Isusove savjetuje kako donijeti „dobro usmjerenu“ odluku, odnosno da 
bude bliža uskrsnuću. Sveti Ignacije savjetuje da se, prije donošenja neke važne odluke, 
zamislimo pred Bogom na kraju naših dana. Taj poziv da se pokažemo ne može se odgoditi, 
on je odredište sviju, svih nas. Stoga je svaka odluka u životu, s kojom se suočavamo u toj 
perspektivi, dobro usmjerena, jer je bliža uskrsnuću koje je smisao i svrha života. To može 
biti korisna vježba kako bismo stvarnost vidjeli Gospodinovim očima – napomenuo je te 
potaknuo – dopustimo da nas izazove barem jedan od ta tri poticaja. Bit ćemo više u skladu 
s Isusovom željom iz današnjeg evanđelja: da ne izgubi nikoga od onih koje mu je Otac dao. 
Među brojnim glasovima u svijetu koji daju da se izgubi smisao života, uskladimo se sa 
željom Isusa, uskrsloga i živoga; tako ćemo od današnjice koju živimo učiniti svitanje 
uskrsnuća.“ 

 

3.    POSTAO JE ČLAN CRKVE I NAŠE ŽUPNE ZAJEDNICE 

       SAKRAMENTOM KRŠTENJA U ŽUPNOJ CRKVI U 

       SEMELJCIMA: 

3. Luka PAČARIĆ, sin Antuna Pačarića i Antonije Pačarić rođ. Mijić iz 
Semeljaca s prebivalištem na Lopudu, rođen 15. 1. 2022. u Rijeci, a 
kršten 3. 4. 2022. u Semeljcima. 

Gospodin neka ga čuva i blagoslovi u ljubavi njegovih roditelja !  
 
 

4.    ZA POTREBE CRKVE DALI SU: 
 
IVKA JOZIPOVIĆ 200,00 KN   LUCA LOVRIĆ 100,00 KN 

ANDJA MAMUZIĆ 200,00 KN 

Darovateljima iskreno i od srca hvala !    



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

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

 
 

6.    OBAVIJEST SVIMA VAMA DRAGI ŽUPLJANI 
 

Ukoliko poznajete nekoga i znate da je u potrebi, svog susjeda/ susjedu, rodbinu, 

prijatelja, itd… prijavite ih u župnom uredu u već postojeći ŽUPNI CARITAS kako bi 

smo im mogli ovoga Uskrsa pomoći s paketom osnovnih namirnica da i oni osjete da 

nisu zaboravljeni i da se i o njima netko brine u ovim teškim vremenima. Ususret 

Uskrsu neka preko naših zajedničkih dobrih djela osjete toplinu Krista Uskrslog.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Svim župljanima, u ime župnika Tadije Crnjaka, 
suradnika i uredništva župnih obavijesti neka je 

sretan i blagoslovljen Uskrs ! 
 
7.    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  
 
 

8.    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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