
NADBISKUPIJA ĐAKOVAČKO-OSJEČKA 

ŽUPA ROĐENJA BLAŽENE DJEVICE 

MARIJE SEMELJCI 

VIJESTI IZ ŽUPE 

20. NEDJELJA KROZ GODINU 

21. NEDJELJA KROZ GODINU 

Broj 17. Godina XXII. 2022. 14. kolovoza 2022. 
 

 

20. NEDJELJA KROZ GODINU – Maksimilijan Kolbe 

U ovom tjednu slavimo 

Ponedjeljak   VELIKA GOSPA 
Utorak   Sveti Rok – Crkveni God u Kešincima 
Srijeda   Hijacint; Liberat; Miron 
Četvrtak   Sv. Jelena Križarica 
Petak   Ivan Eudes; Ljudevit; Tekla 
Subota   Bernard iz Clarvauxa; Samuel 

 

SVETE MISE 

Nedjelja 14. kolovoz 08,30 sati na nakanu svetom Josipu u Semeljcima 
  10,00 sati za + Ružu Šimiću Koritni 
Ponedjeljak 15. kolovoz 08,30 sati za ++ Mariju i Stjepana Đuretković u Kešincima 
  10,00 sati za ++ Matiju(m) i Mariju Miladinović u Koritni 
  11,30 sati za ++ iz obitelji Birkić u Kešincima 
Utorak 16. kolovoz 08,00 sati na nakanu obitelji Mršić u Kešincima 
  19,00 sati na nakanu GBP u Semeljcima 
Srijeda 17. kolovoz 08,00 sati za ++ Anu i Ivana Vuksanović u Semeljcima 
Četvrtak 18. kolovoz 19,00 sati za + Marka Katilovića u Semeljcima 
Petak 19. kolovoz 08,00 sati     u Semeljcima 
Subota 20. kolovoz 19,00 sati na nakanu GBP u Semeljcima 

Crkvu spremaju u Semeljcima 20. kolovoza: Ana Puljić, Ana Čatić. 

Crkvu spremaju u Koritni 20. kolovoza: Evica Gradištanac, Mira Lončarević, Ružica 
Lončarević, Pavka Drenjančević. 

 

 
 

21. NEDJELJA KROZ GODINU – Pio X. papa 

U ovom tjednu slavimo 

Ponedjeljak  BDM Kraljica; Vladislava 
Utorak  Ruža Limska; Filip Benicije 
Srijeda  Sv. Bartol apostol; Bariša 
Četvrtak  Ljudevit kralj; Patricije 
Petak  Rufin; Zefirin 
Subota  Monika; Honorat; Časlav 
Nedjelja  22. NEDJELJA KROZ GODINU – Augustin; Tin; Gustav 



SVETE MISE 

Nedjelja 21. kolovoz 08,30 sati za + Anku Mijatović u Semeljcima 
  10,00 sati za ++ iz obitelji Josipović i Terzić u Koritni 
Ponedjeljak 22. kolovoz 08,00 sati za + Đuru Gavran u Kešincima 
Utorak 23. kolovoz 19,00 sati za + Ivicu Pačarića u Semeljcima 
Srijeda 24. kolovoz 08,00 sati za + Božu i Maru Dubravac u Semeljcima 
Četvrtak 25. kolovoz 19,00 sati za ++ Anđu, Ljubicu i Stevu Petrić u Semeljcima 
Petak 26. kolovoz 08,00 sati       u Semeljcima 
Subota 27. kolovoz 19,00 sati za ++ Fabu i Baru Tomaković u Semeljcima 
Nedjelja 28. kolovoz 08,30 sati za ++ Maru i Iliju Tadić u Semeljcima 
  10,00 sati za ++ Jozu i Mariju Fekete u Koritni 

Crkvu spremaju u Semeljcima 27. kolovoza: Ružica Bukvić, Anita Bošnjak. 

Crkvu spremaju u Koritni 27. kolovoza: Kata Bježančević, Ružica Korajac, Anica 
Korajac, Kata Zegnal. 

 
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: 
 

„Sloboda koja ne znači raditi sve što želim i volim - ona nije ono što mogu učiniti usprkos 

drugima nego za druge; nije potpuna samovolja nego odgovornost. Sloboda je najveći dar 

koji nam je naš Otac nebeski dao zajedno sa životom. Tu je Božja sreća; ne kada smo mu 

podložni, nego kada živimo kao djeca koja su odlučila voljeti ga", rekao je papa Franjo. 

 

Pjev ptica je prestao i spustila se zima. Tim prizorom, uzetim iz svjedočanstva jednoga 

starca koji je tako opisao nagli i bolni prekid skladne klime koja je vladala prije zbivanja u 

rezidencijalnim školama u Kanadi, papa Franjo je započeo posljednji govor na apostolskom 

putovanju u toj zemlji, izgovorenom u Iqaluitu, na rubu Arktičkoga kruga, gdje su ga dočekali 



pjesma, ples i glazba ugrožene kulturne baštine, ali 

očuvane unatoč represijama povijesti. Tamo je, 

obraćajući se upravo starijim osobama, korijenima-

čuvarima mudrosti za koju uvijek ističe da ju ne valja 

iskorjenjivati, te mladima u kojima je budućnost, 

Papa ponovno uputio zahvalu, zamolio oproštenje i 

dao tri savjeta. 

Indignacija i sram – dva su osjećaja koja mjese-

cima prate papu Franju. Rekao je to u govoru na trgu ispred osnovne škole Nakasuk, još 

uvijek misleći na ono što je malo prije bio čuo tijekom privatnog susreta s nekoliko bivših 

učenika. Cijeni hrabrost za govor o velikoj pretrpljenoj patnji, za govor o zemlji koju se 

doživljavalo opasnom i stranom. 

„I danas, također ovdje, želim vam reći da sam jako ožalošćen i želim moliti oproštenje 

za zlo koje je počinio nemali broj katolika koji su pridonijeli politikama kulturne asimilacije“. 

Snažna je Papina empatija prema tom autohtonom narodu, bol zbog skandaloznih 

iskustava, protivnih – kako je rekao – preporukama sadržanima u Riječi Božjoj. Pritom je 

podsjetio na biblijsku priču o Nabotu, ali i na Isusove riječi protiv onih koji preziru malene, iz 

Matejeva Evanđelja. 

Dragi prijatelji, ovdje smo sa željom da zajedno prijeđemo put ozdravljenja i pomirenja 

koji će nam, uz pomoć Stvoritelja, pomoći rasvijetliti ono što se dogodilo te prevladati tu 

mračnu prošlost. Papa koristi qulliq, tradicionalnu uljanu svjetiljku koju rabe arktički narodi, 

bitnu za odupiranje oštroj klimi tih prostora, kao simbol blistavoga života koji se ne predaje 

tami noći. Takvi ste i vi – rekao je Papa – vječno svjedočanstvo života koji se ne gasi, svjetla 

koje blista i koje nitko nije uspio ugušiti. 

Očiti su odjeci enciklike Laudato si’ u dijelu govora u kojemu se Papa osvrnuo na okoliš 

za koji je rekao da je „snažan i otporan“, i koji je pokušavao zamisliti od prošloga proljeća, 

od prvoga susreta, održanoga u Vatikanu, s izaslanstvima pristiglima s tih teritorija. Pro-

strana su to mjesta koja nastanjujete od davnih vremena, a koja bi za druge bila neprija-

teljska – rekao je Papa – „osjetljiva“ zemlja o kojoj se treba brinuti, kao i o ljudima koji ju 

nastanjuju. 

Vi ste ih znali voljeti, poštovati, čuvati i vrjednovati, prenoseći s koljena na koljeno 

temeljne vrijednosti, kao što su poštovanje prema starijima, istinski osjećaj bratstva i briga o 

okolišu. Postoji lijepo slaganje između vas i zemlje koju nastanjujete.“ 

 

 

3.    SKLOPILI SU CRKVENU ŽENIDBU U CRKVI ROĐENJA BDM 

       SEMELJCI 12. KOLOVOZA 2022. GODINE 

4. Mihael ZEČEVIĆ, sin Marka Zečevića i Slavice Zečević rođ. Međaković iz 

Beča i Josipa BOŠNJAK, kći Josipa Bošnjaka i Marije Bošnjak rođ. Sko-

čibušić iz Semeljaca. 

 

Mladence preporučamo u vaše molitve Blaženoj Djevici Mariji!  



4.    PREMINULA JE U GOSPODINU I POŠLA U VJEČNOST: 
 

26. Anica ANTUNOVIĆ, rođena 19. 4. 1948. godine u Koritni, preminula 28. 7. 2022. godi-

ne u Starim Mikanovcima, a sahranjena 29. 7. 2022. godine u Koritni. 

Pokoj vječni daruj joj Gospodine i svjetlost vječna svjetlila joj, počivala u miru 
Božjem!  Amen.  

 
5.    ZA POTREBE CRKVE DALI SU: 
 
IVO SKOČIBUŠIĆ 200,00 KN   IVAN PEJIĆ 170,00 KN 

ANICA PAČARIĆ 200,00 KN   LJUBICA I MIJO ŠIMIĆ 200,00 KN 

MARICA ĆALETA 100,00 KN   ŽELJKO ŽEŽELJ 200,00 KN 

JEDNA OBITELJ 200,00 KN   IVO SUDAR 200,00 KN 

MARA KRAJINA 200,00 KN   ŽELJKO BOŠKOVIĆ 200,00 KN 

JEDNA OSOBA 300,00 KN    LJILJA ERVAČIĆ 100,00 KN 

MATA GRADIŠTANAC 500,00 KN   MATO PAČARIĆ 200,00 KN 

DUBRAVKO JUKIĆ 200,00 KN   ANTON GETOŠ 200,00 KN 

KAZIMIR JOSIPOVIĆ 200,00 KN 

 

Darovateljima iskreno i od srca hvala! 

 
6.    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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.    ŽUPNE OBAVIJESTI I LISTIĆ – 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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