
NADBISKUPIJA ĐAKOVAČKO-OSJEČKA 
ŽUPA ROĐENJA BLAŽENE DJEVICE 

MARIJE SEMELJCI 

VIJESTI IZ ŽUPE 

4. NEDJELJA KROZ GODINU 

5. NEDJELJA KROZ GODINU 

Broj 03. Godina XXIII. 2023. 29. siječnja 2023. 
 

 

4. NEDJELJA KROZ GODINU –  Valerije; Konstancije; Zdeslav 
U ovom tjednu slavimo 

Ponedjeljak  Hijacinte; Martina; Gordana 
Utorak  Ivan Bosco; Marcela; Vanja 
Srijeda  Brigita; Miroslav; Sever 
Četvrtak  PRIKAZANJE GOSPODNJE - SVIJEĆNICA; Marijan, Marija 
Petak  Sv. Blaž; Sv. Vlaho; Tripun 
Subota  Andrija Corsini; Veronika Jeruzalemska 

 

SVETE MISE 

Nedjelja 29. siječnja 08,30 sati za + Ivicu Šnajdera u Semeljcima 
  10,00 sati na zahvalu svetoj Obitelji u Koritni 
  11,30 sati za župljane u Semeljcima 
Ponedjeljak 30. siječnja 18,00 sati      u Kešincima 
Utorak 31. siječnja 18,00 sati      u Semeljcima 
Srijeda 01. veljače 17,30 sati  za ++ Božu i Anu Rakitić u Semeljcima 
  18,30 sati  za ++ iz obitelji Krajnović u Koritni 
Četvrtak 02. veljače    17,30 sati za + Mirelu Numanović u Semeljcima 
  18,30 sati za ++ iz obitelji Marinović u Koritni 
Petak 03. veljače 18,00 sati za ++ iz obitelji Barišić u Semeljcima 
Subota 04. veljače 18,00 sati na nakanu Gospi Lurdskoj za zdravlje u Semeljcima 

Crkvu spremaju u Semeljcima 04. veljače: Ana Puljić i Ana Čatić. 

Crkvu spremaju u Koritni 04. veljače: Kata Bježančević, Ružica Korajac, Anica 
Korajac, Kata Zegnal. 
 

 
 

5. NEDJELJA KROZ GODINU – Agata; Dobrila; Modest 
U ovom tjednu slavimo 

Ponedjeljak  Pavao Miki I dr.; Doroteja; Dora 
Utorak  BI. Pio IX. papa; Rikard; Držislav 
Srijeda  Jeronim Emil.; Jozefina Bak. 
Četvrtak  Skolastika; Apotonija. Sunčana 
Petak  Blaženi Alojzije Stepinac 
Subota  GOSPA LURDSKA; Dan bolesnih 
Nedjelja  6. NEDJELJA KROZ GODINU – Valerije; Konstancije; Zdeslav 



SVETE MISE 

Nedjelja 05. veljače 08,30 sati za + Pavu Mitrovića u Semeljcima 
  10,00 sati za ++ Matu i Katicu Kereši u Koritni 
  11,30 sati za župljane u Semeljcima 
Ponedjeljak 06. veljače 18,00 sati       u Kešincima 
Utorak 07. veljače 18,00 sati za ++ Antu i Slavicu Bošnjak u Semeljcima 
Srijeda 08. veljače 17,30 sati u zahvalu BDM u Semeljcima 
  18,30 sati za + Ružicu Milanović u Koritni 
Četvrtak 09. veljače 18,00 sati za + Šimicu Lučić u Semeljcima 
Petak 10. veljače 18,00 sati za ++ iz obitelji Bajić i  
   za ++ iz obitelji Đulić u Semeljcima 
Subota 11. veljače 17,30 sati za + Ivu Pačarića u Semeljcima 
  18,30 sati na nakanu za jednu bolesnicu u Koritni 
Nedjelja 12. siječnja 08,30 sati za župljane u Semeljcima 
  10,00 sati za + Anicu Ervačić u Koritni 
  11,30 sati za + Marijana Čatića u Semeljcima 

Crkvu spremaju u Semeljcima 11. veljače: Irene Sudar, Ana Jaman, Suzana Zrimić, 
Vesna Bježančević, Aleksandra Ošap.  

Crkvu spremaju u Koritni 11. veljače: Marija Grgić, Ana Jozipović, Biserka Brođanac, 
Anita Miladinović. 
 
1.    EUHARISTIJSKO KLANJANJE ČETVRTKOM IZA SVETE MISE 
       U SEMELJCIMA 

Molimo za one koji su se preporučili u naše za-
jedničke 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, dobar dan! 
Prošle smo srijede razmišljali o Isusu kao uzoru naviještanja, o njegovom 

pastirskom srcu koje je uvijek usmjereno prema drugima. Danas ga gledamo kao učitelja 
navještaja. Neka nas u tome vodi zgoda u kojoj On propovijeda u sinagogi svog sela, 
Nazareta. Isus čita odlomak iz proroka Izaije (usp. 61, 1-2), a zatim sve iznenađuje vrlo 
kratkom „propovijedi“, od jedne jedine rečenice, od samo jedne rečenice. On kaže: „Danas 
se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima“ (Lk 4, 21). To je bila Isusova 
propovijed: „Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima“. To znači da je za 
Isusa u tom prorokovu tekst sadržana bît onoga što On želi reći o sebi. Svaki put, dakle, kad 
govorimo o Isusu, trebamo ponoviti taj njegov prvi navještaj. Pogledajmo dakle od čega se 
sastoji taj prvi navještaj. Možemo prepoznati pet bitnih elemenata. 

Prvi element je radost. Isus naviješta: „Duh Gospodnji na meni je; […] On me posla 
blagovjesnikom biti siromasima“ (r. 18), to jest nositeljem radosne vijesti, blagovijesti. 
Radosna vijest: ne može se govoriti o Isusu bez radosti, jer vjera je zadivljujuća priča o 
ljubavi koju treba dijeliti s drugima. Kad svjedočimo Isusa u životu, kad činimo nešto za 
druge u njegovo ime, između redaka se može pročitati da smo primili tako lijep dar da 
nijedna riječ nije dovoljna da to izrazi. Naprotiv, kad nema radosti, Evanđelje ne prolazi, zato 
što je ono – kao što sama riječ kaže – blagovijest, navještaj radosti. Tužan kršćanin može 



govoriti o lijepim stvarima, ali sve je uzalud ako navještaj koji prenosi ne odiše radošću. 
Jedan mislilac reče: „žalostan kršćanin je tuga i jad od kršćanina“: ne zaboravite to. 

Dolazimo tako do drugog vida, a to je oslobođenje. Isus kaže da je poslan 
„proglasiti sužnjima oslobođenje“ (isto). To znači da onaj tko naviješta Boga ne može 
provoditi prozelitizam, ne može vršiti pritisak na druge, nego im sve činiti lakšim i 
podnošljivijim: ne nametati terete, nego ih od njih oslobađati; donositi mir, a ne osjećaje 
krivnje. Nasljedovanje Isusa, zasigurno, uključuje askezu, žrtve. Uostalom, ako to zahtijeva 
sve ono što je lijepo, koliko će to više zahtijevati odlučujuća stvarnost života! Ipak, svaki onaj 
koji svjedoči Krista pokazuje ljepotu cilja, više nego tegobnost putovanja. Sigurno nam se 
dogodilo da smo nekome pričali o lijepom putovanju na kojem smo bili. Pričali smo, na 
primjer, o ljepoti mjestâ, o tome što smo vidjeli i doživjeli, a ne o tome koliko nam je vremena 
trebalo da do tamo dođemo i o redovima u zračnoj luci, to ne! Tako svaki navještaj dostojan 
Otkupitelja mora komunicirati oslobođenje. Poput Isusova. Danas vlada radost, zato što sam 
došao donijeti oslobođenje. 

Treći je vid svjetlo. Isus kaže da je došao donijeti „vid slijepima“ (isto). Upada u oči 
činjenica da u čitavoj Bibliji, prije Krista, nigdje ne nalazimo ozdravljenje slijepca. Bio je to, 
naime, obećani znak Mesijina dolaska. No, ovdje nje riječ samo o vidu kao tjelesnom 
osjetilu, nego o svjetlu koje pomaže gledati život novim očima. Ima jedan „izlazak na 
svjetlo“, ponovno rađanje koje se događa tek s Isusom. Ako bolje razmislimo, tako je 
započeo kršćanski život za nas: krštenjem, koje se u davna vremena nazivalo upravo 
„prosvjetljenje“. A kakvo nam to svjetlo daruje Isus? Donosi nam svjetlo sinovstva: On je 
ljubljeni Očev Sin, vječno živ, a zajedno s njim i mi smo djeca Božja koju Bog ljubi vječnom 
ljubavlju, unatoč našim pogreškama i nedostacima. Tada život više nije slijepo napredovanje 
prema ništavilu, to ne, nije stvar sudbine ili sreće. Nije plod slučajnosti ili nešto čime ravnaju 
zvijezde, ne ovisi čak ni o zdravlju i financijama, nego o ljubavi Oca koji se brine za nas, 
svoju ljubljenu djecu. Kako je lijepo s drugima dijeliti to svjetlo! Jeste li razmišljali o tome da 
život svakoga od nas – moj život, tvoj život, naš život – je čin ljubavi? Da je to poziv na 
ljubav? To je predivno! Ali često to zaboravljamo, kad navale teškoće, kad smo obasuti 
lošim vijestima, pa i – i to je baš ružno – pred svjetovnošću, svjetovnim načinom života. 

Četvrti pak vid navještaja je ozdravljenje. Isus kaže da je došao „na slobodu pustiti 
potlačene“ (isto). Potlačen je onaj koji se osjeća pritisnutim nečim što mu se događa u 
životu: bolestima, umorima, teretima na srcu, osjećajima krivnje, pogreškama, porocima, 
grijesima… Pritisnuti time: pomislimo na primjer na osjećaje krivnje. Koliki su od nas zbog 
toga trpjeli? Pomislimo na osjećaj krivnje ovoga ili onog pojedinca… Tišti nas, nadasve, 
upravo ono zlo koje nijedan ljudski lijek ili sredstvo ne može izliječiti, a to je grijeh. I ako 
nekoga muči osjećaj krivnje zbog onoga što je učinio i zbog toga se osjeća loše… Ali dobra 
je vijest da s Isusom to drevno zlo, grijeh, koje se čini nepobjedivim, nema više posljednju 
riječ. Ja mogu sagriješiti zato što sam slab. Svaki od nas to može, ali to nema posljednju 
riječ. Posljednja je riječ Isusova pružena ruka koji ti daje ustati iz grijeha. Oče, kad to čini? 
Jednom? Ne. Dvaput? Ne. Triput? Ne. Uvijek. Svaki put kad se loše osjećaš, Gospodin 
uvijek ima pruženu ruku. Samo se moraš za nju uhvatiti i dati da te nosi. Dobra je vijest da s 
Isusom to drevno zlo nema više posljednju riječ: posljednju riječ ima Isusova pružena ruka 
koja te nosi naprijed. Isus nas od grijeha ozdravlja uvijek. Koliko moram platiti za to 
ozdravljenje? Ništa. Ozdravlja nas uvijek i besplatno. On poziva sve „izmorene i opterećene“ 
– kaže se u Evanđelju – poziva ih da dođu k njemu (usp. Mt 11, 28). 

 
3.    ŽUPNA KATEHEZA ZA OVU ŠKOLSKU – KATEHETSKU GODINU 
održava se prema rasporedu objavljenom na web i facebook stranici 

naše župe  https://zupa-rodenjabdm.hr/ ili prema dogovoru s 
katehetama.  



4.    POSTAO JE ČLAN CRKVE I NAŠE ŽUPNE ZAJEDNICE: 

3. Josip DOKO, sin Daria Doke i Ines Doko rođ. Kokalović iz Kešinaca, rođen 29. 10. 
2022. u Osijeku, a kršten 15. 1. 2023. godine u Semeljcima.  

Gospodin neka ga blagoslovi i čuva u ljubavi njegovih roditelja!  
 
5.    PREŠLI SU S OVOGA SVIJETA GOSPODINU U VJEČNOST: 

4. Ana AUGUSTINOVIĆ, rođena 25. 9. 1927. god u Semeljcima, preminula 8. 1. 2023. u 
Duboševici, a sahranjena 10. 1. 2023. god u Koritni. 

5. Ivo PAČARIĆ, rođen 24. 7. 1942. u Osijeku, preminuo 5. 1. 2023. u Osijeku, a sahra-
njen 9. 1. 2023. u Semeljcima. 

6. Đuro GALOVIĆ, rođen 2. 4. 1961. god. u Semeljcima, preminuo 16. 1. 2023. god. u 
Semeljcima, a sahranjen 17. 1. 2023. god. u Semeljcima. 

7. Anica ERVAČIĆ, rođena 3. 6. 1955. godine u Koritni, preminula 6. 1. 2023. godine u 
Osijeku, a sahranjena 9. 1. 2023. godine u Koritni.  

      Pokoj vječni daruj im Gospodine i svjetlost vječna svijetlila im, počivali u miru 
Božjem! Amen!  
 
6.    ZA POTREBE CRKVE DALI SU: 
EVICA RADENIĆ 250,00 KN   DANA MATIĆ 20,00 EURA 
ZORAN ŽIVKOVIĆ 14,00 EURA   ANDJA MAMUZIĆ 30,00 EURA 
IVAN PRKAČIN 20,00 EURA   JEDNA OSOBA 8 EURA 
LUKA KATILOVIĆ 15,00 EURA   IVAN GALOVIĆ 50,00 EURA 
JEDNA OBITELJ 50,00 EURA   MARKO RADONIĆ 30,00 EURA 
KRUNOSLAV GALOVIĆ 30,00 EURA 

Darovateljima iskreno i od srca hvala!  
 

7.    DEVETNICA SVETOM JOSIPU – svake srijede u Semeljcima i Koritni pola sata 
prije večernje svete mise!  

 

8. HODOČAŠĆE:     MAKEDONIJA – GRČKA 

PUTEVIMA SVETOG PAVLA UZ POSJET SJEVERNOJ MAKEDONIJI I METEORIMA 
Cijena aranžmana: 410 eura 

Itinerarij puta: Solun - Veria - Meteori - Kalampaka - Bitola - Ohrid - Kanjon Matka - Skopje 
Ide se od 10. do 16. rujna 2023. godine.  
Svi zainteresirani hodočasnici mogu se prijaviti u župni ured. 

 
9.    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  
 

10.    NAJNOVIJE 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 


