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4. USKRSNA NEDJELJA – „DOBRI PASTIR“ 
U ovom tjednu slavimo 

Ponedjeljak   Izaija, Dionizije 
Utorak   Bl. Ivan Merz  
Srijeda   Franjo Geronimo  
Četvrtak   sv. Leopold Bogdan Mandić 
Petak    Gospa Fatimska, Agneza, Janja 
Subota    sv. Matija, ap. 

 

SVETE MISE 

Nedjelja 8. svibnja 08,30 sati za župljane u Semeljcima 
  10,00 sati za ++ Mariju i Jozu Fekete u Koritni 
  11,30 sati za + Marijana Čatića u Semeljcima 
Ponedjeljak 9. svibnja 19,00 sati za ++ Branka, Ivku i Jozu Krajina u Semeljcima 
Utorak 10. svibnja 19,00 sati na nakanu Marije Ognjenović u Semeljcima 
  18,30 sati za ++ Katu i Pavu Krajnović u Koritni 
Srijeda 11. svibnja 19,00 sati za ++ iz obitelji Voštić i Mijatović  u Semeljcima 
Četvrtak 12. svibnja  19,00 sati  za ++ Evu i Ivana Hovanjec i  
   za + Mirka Radenića u Semeljcima 
Petak 13. svibnja 19,00 sati  na nakanu Gospi Brze Pomoći u Semeljcima 
Subota 14. svibnja 19,00 sati  na nakanu Anđe Rimac u Semeljcima 

Crkvu spremaju u Semeljcima 14. svibnja: Žaneta Paradžiković, Branka Paradžiković, 
Vesna Vuksanović, Sunčica Andraković. 

Crkvu spremaju u Koritni 14. svibnja: Ivka Skočibušić, Marija Jozipović, Nataša 
Miladinović, Kata Kulešević. 

 
 

5. USKRSNA NEDJELJA – SOLINSKI MUČENICI 
U ovom tjednu slavimo 

Ponedjeljak  sv. Ivan Nepomuk 
Utorak   Paskal 
Srijeda   sv. Ivan I.,papa 
Četvrtak   sv. Celestin V.,papa 
Petak   sv. Bernardin Sijenski 
Subota   Kristofor Magallanes 
Nedjelja  6. USKRSNA NEDJELJA – SVETA RITA 



SVETE MISE 

Nedjelja 15. svibnja 08,30 sati za ++ Marijana i Evu Lončarević u Semeljcima 
  10,00 sati za + Nikolu Suvala u Koritni 
  11,30 sati za župljane u Semeljcima 
Ponedjeljak 16. svibnja 19,00 sati za + Katu Karajko u Semeljcima 
Utorak 17. svibnja 19,00 sati na nakanu sv. Antunu u Semeljcima 
  18,30 sati za ++ Matiju i Mariju Miladinović u Koritni 
Srijeda 18. svibnja 19,00 sati za ++ Ivicu i Vanju Đuretković u Semeljcima 
Četvrtak 19. svibnja 19,00 sati za ++ Mariju i Božu Dubravac u Semeljcima 
Petak 20. svibnja 19,00 sati za + Ružu Barukčić u Semeljcima 
Subota 21. svibnja 19,00 sati za ++ iz obitelji Puljić, Varga i Karajko u Semeljcima 
Nedjelja 22. svibnja 08,30 sati za ++ Đuru i Đuru Gavran u Semeljcima 
  10,00 sati za ++ Pavku i Matu Lončar u Koritni 
  11,30 sati za župljane u Semeljcima 

Crkvu spremaju u Semeljcima 21. svibnja: Marija Bošnjak, Ivanka Mitrović, Mirjana 
Gavran, Vesna Vuksanović.  

Crkvu spremaju u Koritni 21. svibnja: Evica Gradištanac, Mira Lončarević, Ružica 
Lončarević, Pavka Drenjančević. 

 
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: 
 

"Čuvajmo se mentaliteta koji laike smatra samo izvršiteljima onoga što svećenici 

pokreću.” "Moramo se čuvati mentaliteta koji bi razdvajao svećenike i laike, smatrajući 

prve protagonistima, a druge izvršiteljima, te zajedno nositi kršćansko poslanje kao jedan 

Božji narod." 
 

Biti zajedno protagonisti poslanja Crkve 

Sinodalnost, zajednički put, poziv je temeljan za Crkvu. Samo na tom horizontu moguće 

je razlučiti i cijeniti različita zvanja, karizme i službe. Znamo da Crkva postoji kako bi 

evangelizirala, da bi išla naprijed i da sije sjeme Evanđelja u povijesti. To poslanje može se 

izvršiti samo ako sva područja pastoralnog djelovanja surađuju i, što je još važnije, uključuju 

sve Gospodinove učenike, ističe papa Franjo, dodajući kako su svi krštenici, bez obzira na 

http://www.crkva1.com/


njihov položaj u Crkvi ili njihovu razinu poučavanja u vjeri, nositelji su evangelizacije 

(Evangelii Gaudium, 120). Moramo se čuvati mentaliteta koji bi razdvajao svećenike i laike, 

smatrajući prve protagonistima, a druge izvršiteljima, te zajedno nositi kršćansko poslanje 

kao jedan Božji narod, upozorava Papa. 

 
Poziv da budemo čuvari jedni drugih i svega stvorenog 

Riječ „poziv“ ne treba shvatiti restriktivno, 

misleći da se to odnosi samo na one koji slije-

de Gospodina kroz život posebnog posveće-

nja. Svi smo pozvani sudjelovati u Kristovu 

poslanju da ponovno ujedini rascjepkano čo-

vječanstvo i da ga pomirimo s Bogom, navodi 

Sveti Otac. Svaki muškarac i žena, čak i prije 

susreta s Kristom i prihvaćanja kršćanske 

vjere, prima s darom života temeljni poziv: 

svatko od nas je stvorenje koje Bog želi i voli; 

svatko od nas ima jedinstveno i posebno mjesto u Božjem umu. U svakom trenutku našeg 

života pozvani smo poticati tu božansku iskru, prisutnu u srcu svakog muškarca i žene, te 

tako pridonijeti rastu čovječanstva nadahnuto ljubavlju i uzajamnim prihvaćanjem, poručuje 

papa Franjo. Kako ističe, pozvani smo biti čuvari jedni drugih, jačati veze sklada i dijeljenja 

te liječiti rane svega stvorenoga kako se njegova ljepota ne bi uništila. U tom širem smislu, 

dodaje Papa, „poziv“ nemaju samo pojedinci, već i narodi, zajednice i grupe raznih vrsta. 

 
Poziv na prihvaćanje Božjeg pogleda 

Kako podsjeća Papa, unutar tog velikog zajedničkog poziva, Bog svakome upućuje 

poseban poziv. Božji pogled pun ljubavi uvijek nas susreće, dotiče nas, oslobađa nas i 

preobražava, čineći nas novim osobama, piše, navodeći kako se to događa u svakome 

pozivu. Susrećemo se s Božjim pogledom koji nas poziva. Poput svetosti, to nije izvanredno 

iskustvo samo za neke, jer je Božji pogled i poziv usmjeren na svaku osobu. 
 

Poziv nastaje na taj način zahvaljujući umijeću božanskog kipara koji svojim „rukama” 

natjera da izađemo iz sebe i postanemo remek djelo kakvo smo pozvani biti. Riječ Božja, 

naglašava, koja nas oslobađa od samozadubljenja, posebno nas može pročistiti, prosvijetliti 

i rekreirati. Naučimo slušati i našu braću i sestre u vjeri, dodaje, jer njihovi savjeti i primjer 

mogu pomoći u otkrivanju Božjeg plana, koji nam pokazuje uvijek nove putove koje trebamo 

slijediti. 

 

3.    POSTALI SU ČLANOVI CRKVE I DJECA BOŽJA 

       SAKRAMENTOM KRŠTENJA: 

5. Mia SKOČIBUŠIĆ, kći Marka Skočibušića i Monike Skočibušić (rođ. Buček) iz Koritne, 

rođena 27. prosinca 2021. godine u Wolfratshausenu (Njemačka), a krštena 18. travnja 

2022. godine u Koritni. 



6. Mia PRAKLJAČIĆ, kći Tonija Prakljačića i Anamarije Prakljačić (rođ. Mađarević) iz 

Jablanovca, rođena 12. ožujka 2022. godine u Wasserburgu, a krštena 6. svibnja 2022. 

godine u Semeljcima.  

 
4.    PREMINULI SU U GOSPODINU I POŠLI U VJEČNOST:  
 

15. Dragutin REP, rođen 19. 5. 1938. u Gornjem Kraljevcu, 

preminuo 9. 4. 2022. u Osijeku, a sahranjen 11. 4. 2022. u 

Kešincima. 

16. Kata KARAJKO, rođena 10. 5. 1930. u Semeljcima, pre-
minula 14. 4. 2022. u Semeljcima i sahranjena 16. 4. 2022. 
u Semeljcima. 

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

 
5.    ZA POTREBE CRKVE DALI SU: 
 

OBITELJ PRAKLJAČIĆ 50 EURA    

Darovateljima iskreno i od srca hvala !    

 
6.    ŽUPNA KATEHEZA ZA OVU ŠKOLSKU – KATEHETSKU GODINU –  

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

   
7.    SVIBANJSKE POBOŽNOSTI – U SEMELJCIMA I U 

         KORITNI POLA SATA PRIJE VEČERNJE SVETE MISE.  

 
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 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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