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RIJEČ UREDNIKA
Nedavno sam u jednim dnevnim novina-
ma pročitao da  „živimo u kraju gdje je 
rijetkost da čovjek umre u državi u kojoj 
se rodio“. Bilo bi smiješno da nije istinito. 
Nastave li se procesi koji su u tijeku i u 
skoroj budućnosti moglo bi biti tako. No 
ostavimo visokoumno razmišljanje Vašeg 
urednika, kojeg jedni prozivaju zbog nepi-
smenosti, a drugi mu spočitavaju društve-
no političku aktivnost, na stranu i vratimo 
se u realnost. Još jedni izbori su iza nas. Svi 
su zadovoljni. Jedni malo više, drugi malo 
manje. Takva je politika. Nitko ne želi pri-
znati da je nešto izgubio ili ne daj Bože da 
je poražen. Izbori u Općini Lovas uglav-
nom su prošli u redu. Osobno mislim 
da je veliki broj nevažećih listića (14%) 
za analizu. Bilo je i nekih neprimjerenih 
etiketa. Te junačine, koje potajice ubacuju 
listiće s epitetima „lopov“ ili slično tome, 
trebale bi smoći hrabrosti i pogledati lju-

dima u lice i to im reći ili iskoristiti strani-
ce ovih novina i argumentirano i, dakako, 
potpisano iznijeti svoja razmišljanja. Toli-
ko o tome. Treba li izlaziti „Lovaski list“ 
dok izlazi „TINTL“? – pita se Vaš ured-
nik. Ne radi se o konkurenciji, da me se 
ne bi krivo shvatilo. Radi se o dobrona-
mjernim upozorenjima naših čitatelja koji 
upozoravaju da se vijesti ponavljaju, ne-
rijetko i prepisuju. Odgovorni će o tome 
valjda donijeti svoj sud. Još nešto moram 
spomenuti. U svibnju ove godine nekoli-
ko osoba iz Opatovca mi se potužilo da im 
je netko počupao cvijeće s grobnih huma-
ka. Komentar je nepotreban. Nadam se 
da se to više neće ponoviti. Pred nama su 
godišnji odmori. Pročitajte ovaj broj na-
ših novina i ponovo se javljamo za kirbaj i 
najavljujemo veliki intervju s načelnikom 
Stjepanom Milasom i zamjenikom župa-
na Željkom Cirbom.   S. Pančić

Lovas, 24. lipnja 2009.

Vodno gospodarstvo – realizacija 
postojećih i mogući novi projekti

Po ustaljenoj dobroj praksi, u Lovasu je 24. lipnja o.g. održan još jedan sastanak na 
kojem se razgovaralo o projektima iz područja vodnog gospodarstva. Predvođen načel-
nikom općine Stjepanom Milasom te zamjenikom vukovarsko-srijemskog župana Želj-
kom Cirba, i ovaj put rezultirao je brojnim kvalitetnim zaključcima. Predstavnici Hrvat-
skih voda, Vukovarsko-srijemske županije, gospodarstvenika i udruga u gospodarstvu, 
komunalnih poduzeća, Agencije za plovne putove, Lučke kapetanije Vukovar te susjed-
nih općina i gradova s područja TINTL, razgovarali su o važnim temama vodoopskrbe, 
navodnjavanja, sustava odvodnje, plovnih putova i kanalske mreže. Sa zadovoljstvom je 
konstatirano da stanje opskrbe pitkom vodom udovoljava zdravstvenim uvjetima i stan-
dardima na cijelom predmetnom 
području. Najavljen je i jedan od 
budućih velikih i značajnih proje-
kata – uređenje vodnog režima rije-
ke Dunav. Prethodnim istraživanji-
ma i izradama studija opravdanosti 
i izvodivosti te studije utjecaja na 
okoliš, pokušat će se stvoriti uvjeti 
za iskorištenje vodnog resursa rijeke 
Dunav, kako u navodnjavanju, tako 
i u drugim segmentima gospodar-
stva. Naime, moguće iskorištenje 
vode iz rijeke donijelo bi nove tisuće hektara navodnjavanog poljoprivrednog zemljišta, 
ali i brojne druge mogućnosti prihranjivanja područja vodom, razvoja turizma, špor-
ta, obnove staništa, uzgoja ribe i sl. Nametnulo se ujedno i pitanje rješavanja statusa i 
uređenja ribnjaka u Lovasu, kao još jednog od potencijala ovog područja. Potvrđen je  
nastavak radova na zimovniku  te završetak izgradnje 2. faze nacionalnog pilot projekta 
navodnjavanja Opatovac. Na skupu se također razgovaralo o kanalizacijskim sustavima 
pa je još jednom istaknuto da ovog ljeta slijedi otvaranje natječaja za izgradnju sustava 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Općine Lovas, za čega su sredstva 
osigurali Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Hrvatske 
vode i Općina Lovas. Pored potpore nadležnog ministarstva i Hrvatskih voda, svi spo-
menuti projekti imaju potporu Vukovarsko-srijemske županije.  T. Paša 
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Lovas i Opatovac, 17.05.2009. – održani lokalni izbori

BOŽO GALIĆ I ŽELJKO CIRBA 
U OPĆINI LOVAS DOBILI 94%

STJEPAN MILAS I IVAN MUJIĆ 100% GLASOVA

Lovas, 20.05.2009. – izvršena primopredaja općinske izvršne vlasti …

STJEPAN MILAS I IVAN MUJIĆ PREUZELI VLAST
Nakon što je izborno povjerenstvo 
Općine Lovas 20. svibnja objavilo 
službene rezultate lokalnih izbora 
17. svibnja izvršena je formalna pri-
mopredaja vlasti novom načelniku 
Stjepanu Milasu, ujedno i njegovom 
zamjeniku I. Mujiću. Dosadašnji na-
čelnik i zamjenik župana Vukovarsko-
srijemskog Željko Cirba, novom timu 
predstavio je trenutnu financijsku 
situaciju s projekcijom prihoda i ras-
hoda u narednom periodu i upoznao 
nove čelnike s projektima koji su u 
tijeku odnosno u planu. Posebno se 
osvrnu na projekt kanalizacije,  za što 
je osigurano 23,8 milijuna kuna. Po-
četak radova na I. fazi ovog projekta 
očekuje se krajem ove ili početkom 
iduće godine. Planirano je da se rado-
vi na ovoj fazi završe 2011. godine

M. Peulić

Prema službenim rezultatima izbornog 
povjerenstva na birališta u Općini Lovas 
izišlo je 735 birača. Za načelnika Stjepana 
Milasa i njegovog zamjenika Ivana Mujića 
glasovala su 632 birača – nevažećih listića 
bilo je 103. Za listu kandidata za Općin-
sko vijeće – koalicije HDZ, HSS, HSP i 
HSU glasovalo je 638 birača – nevažećih 
listića bilo je 97. Iako je općinska vlast iza-
brana sa 100% malo je zabrinjavajući re-
lativno velik broj nevažećih listića (14%). 
Što se tiče kandidata za župana i njegove 
zamjenike i županijsku skupštinu rezultati 
su više nego dobri. Božo Galić i njegovi 
zamjenici Željko Cirba i Mato Golubi-
čić dobili su 644 glasa (93,8%). Njegov 
konkurent Goran Hefer dobio je svega 42 
glasa (6,53%). Koalicija kandidata za Žu-
panijsku skupštinu predvođena HDZ-om 
osvojila je 610 glasova (87,9%), HDSSB 
je dobio 26 glasova, NSS 3 glasa, SDSS 
17 glasova, lista predvođena SDP-om 38 
glasova. V. lokalni izbori protekli su u de-
mokratskom ozračju, bez nepravilnosti i 
bez incidenata.  S. Pančić
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BERISLAV FILIĆ, predsjednik

STJEPAN PANČIĆ, zamjenik predsjednika   IVAN POLE, zamjenik predsjednika

MARINA TURKALJ ZDENKO CIGLER VLADO KRPAN

IVAN POLE STJEPAN MAĐAREVIĆ VILKO ĐAKOVIĆ

JELENKO VLAJČIĆ STJEPAN SABLJAK MIRKO DRAŽIĆ

Na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine Lo-
vas, održanoj 10. lipnja, za predsjednika Općinskog vijeća 
izabran je Berislav Filić, dok su za potpredsjednike izabra-
ni Stjepan Pančić i Ivan Pole. Do izbora predsjednika i po-
tredsjednika, sjednicom vijeća, koju je sazvala predstojnica 
Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji 
Kata Tomljenović, predsjedavao je najstariji član, Stjepan 
Sabljak.
Povjerenstva i Odbori Općinskog vijeća:
Mandatno povjerenstvo:
Berislav Filić, predsjednik
Vlado Krpan, član
Marina Turkalj, član

Odbor za izbor i imenovanja:
Zdenko Cigler, predsjednik
Stjepan Sabljak, član
Stjepan Mađarević, član
Odbor za Statut i poslovnik:
Stjepan Pančić, predsjednik
Mirko Dražić, član
Vilko Đaković, član
Odbor za Proračun i financije:
Jelenko Vlajčić, predsjednik
Ivan Pole, član
Marina Turkalj, član

M. Peulić

Lovas, 10.06.2009. – konstituirano Općinsko vijeće Općine Lovas

Berislav Filić predsjednik Općinskog vijeća
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Ilok, 13.05.2009. – potpisan sporazum o sufinanciranju programa izgradnje sustava odvodnje na 
području Općine Lovas…..

OSIGURANO 8,2 MILIJUNA KUNA ZA KANALIZACIJU

Sastanak udruga građana, 
institucija i političkih 

stranaka
03. lipnja u općinskoj vijećnici Općine Lovas, održan je 
zajednički sastanak udruga građana, institucija i političkih 
stranaka s područja Općine. Tom prigodom mještanima 
Lovasa i Opatovca predstavljena je nova izvršna vlast na 
čelu s načelnikom g. Stjepanom Milasom. Novi načelnik 
istaknuo je da su ovakvi sastanci samo nastavak jedne dobre 
prakse bivšeg načelnika g. Cirbe, a imaju zajednički cilj a to 
je informiranje mještana, razmjenu informacija, ostvariva-
nja bolje dvosmjerne komunikacije ali i participaciju svih 
dionika u razvojnim projektima Općine Lovas. Sastanku je 
bio prisutan i donedavni načelnik, sadašnji dožupan g. Ž. 
Cirba koji je također naglasio važnost održavanja ovakvih 
sastanaka, te prezentirao aktivnosti i aktualnosti Općine ali 
i Vukovarsko – srijemske županije. M. Peulić

Sporazumom potpisanim 13. svibnja u Iloku osiguravana 
su dodatna sredstva,  za izgradnju sustava odvodnje na po-
dručju općine Lovas, u visini od 8,2 milijuna kuna. 4,5 
milijuna osigurava Ministarstvo regionalnog razvoja, šu-
marstva i vodnog gospodarstva , 2,9 milijuna kuna Hrvat-
ske vode i 0,8 milijuna kuna Općina Lovas. Realizacijom 
predviđenog programa, koja uključuje izgradnju približno 
30 km kanalizacijske mreže i mehaničko – biološkog ure-
đaja za pročišćavanje veličine 3.100 ES, trajno će se riješiti 
zbrinjavanje otpadnih voda za  stanovnike naselja Lovas i 
Opatovac te predviđenih subjekata što će omogućiti i brži 
gospodarski razvoj na području obaju naselja. Kroz reali-
zaciju programa «Integralni razvoj lokalne zajednice – EIB 
II», kako smo i prije informirali, osigurano je 15,6 milijuna 
kuna a početak radova očekuje se u drugoj polovici tekuće 
godine. 
Sporazum vrijedan 8,2 milijuna kuna u Iloku su potpisali 
ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospo-

darstva Petar Čobanković, generalni direktor Hrvatskih 
voda Jadranko Husarić te tada još aktualni načelnik Opći-
ne Lovas Željko Cirba. M. Peulić

Udruga vinogradara i vinara 
TNTL nastavlja s intenzivnom 

promocijom
Povodom održavanja manifestacije izbora za mis i mistera 
Hrvatske održane 14. lipnja u Iloku, Udruga vinogradara 
i vinara TNTL 13. i 14. prezentirala je i promovirala svoje 
proizvode. Na štandovima u Iloku predstavljena su vina 
Aratora d.o.o. - PZ Lovas,  Citrusa d.o.o., OPG-a Kreši-
mir Kovačević, te viljamovka OPG-a Dražen Balić. Brojni 
posjetitelji degustacijom su se mogli uvjeriti u kvalitetu lo-
vaskih vina i rakije. M.Peulić
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Vukovarsko-srijemski župan Božo Galić sa svojim surad-
nicima15. svibnja ove godine posjetio je Općinu Lovas. 
Na radnom sastanku u općinskoj vijećnici načelnik Želj-
ko Cirba, koji je i zamjenik župana,  upoznao je župana s 
postignućima Općine Lovas i predstavio kandidate za svi-

banjske lokalne izbore, kao i koalicijske partnere HDZ u 
Općini Lovas. Izaslanstvo Županije-vukovarsko srijemske, 
predvođeno tadašnjim načelnikom i zamjenikom župana 
Željkom Cirbom obišlo je najvažnije općinske projekte. 
Župan se osobno uvjerio u tijek radova na II. fazi nacio-
nalnog pilot projekta navodnjavanja u Opatovcu. Prilikom 
posjeta Opatovcu obišao je i OPG Ivane Bičanić gdje se 
privode kraju radovi na izgradnji destilerije i smještajnih 
turističkih kapaciteta, nove nasade vinove loze tvrtke Ci-
trus d.o.o, te športski centar Opatovac. U Lovasu je obi-
šao farmu muznih krava tvrtke „Arator“ d.o.o. Svoj posjet 
završio je u župnom dvoru na kojem bi u skoro vrijeme 
trebali otpočeti radovi na obnovi i renoviranju. S. Pančić

Lovas, 08.05.2009. – Održan predizborni skup koalicije HDZ, HSS, HSP i HSU….

ZAJEDNO DALJE!
08. svibnja 2009. godine u Lovasu 
je održan predizborni skup koalicije 
HDZ, HSS, HSP i HSU. Tom pri-
godom predstavljeni su kandidati 
za načelnika Općine Lovas i župa-
na Vukovarsko-srijemske županije. 
Predstavljeni su i kandidati za člano-
ve Općinskog vijeća Općine Lovas. 
Kandidat za načelnika Općine Lovas 
Stjepan Milas tom prigodom pred-
stavio je plan i program za slijedeće 
četiri godine mandata. Kandidat za 
zamjenika župana  Željko Cirba pod-
sjetio je nazočne (dvorana Doma kul-
ture bila je popunjena do posljednjeg 
mjesta op. ur.) na postignuća općine 
u proteklom mandatu te istaknuo da 
svoje mjesto predaje iskusnim i vri-
jednim ljudima koji će nastaviti vodi-
ti Općinu Lovas na zadovoljstvo svih 
građana. Kandidat za župana Vuko-
varsko-srijemskog Božo Galić izrazio 

je zadovoljstvo suradnjom s čelniš-
tvom Općine Lovas te se zahvalio na 
dosadašnjoj podršci građana Općine 
Lovas. Na kraju skupa ministar Petar 
Čobanković podržao je sve predstav-
ljene kandidate koalicije predvođene 
HDZ-om. Istaknuo je važnost za-

jedništva, sinergije i timskog rada u 
čemu je Općina Lovas do sada pred-
njačila. Predizbornom skupu pretho-
dili su predizborni skupovi Temeljnih 
ogranaka HDZ u Lovasu i Opatovcu.

S. Pančić

Lovas i Opatovac, 15.05.2009. – Vukovarsko-srijemski župan posjetio Općinu Lovas….

RADNI POSJET ŽUPANA BOŽE GALIĆA OPĆINI LOVAS



7

Vukovarsko-srijemska županija donijela je program sufi-
nanciranja razvoja poljoprivrede za 2009. godinu, kojim 
su obuhvaćeni sljedeći oblici:
- nabavka loznih cijepova 4.000,00 kn/hektaru
- nabavka voćnih sadnica 6.000,00 kn/hektaru za jabuke 
i kruške i 5.000,00 kn/hektaru za breskve, šljive, višnje, 
trešnje, marelicu, maline, kupine, lijesku i orah
- analiza tla - za dugogodišnje nasade u iznosu od 725 kn, 
za ratarske kulture u iznosu od 334,28 kn
- troškove nadzora i sustava potvrđivanja u ekološkoj 
proizvodnji
- troškove umjetnog osjemenjivanja u stočarskoj 
proizvodnji
- sredstva za osnivanje i početni rad novoosnovane poljo-
privredne zadruge – 10.000, kn
- sredstva za osnivanje i početni rad novoosnovane udruge 
poljoprivrednih proizvođača i proizvođača tradicijskih pro-

izvoda. – 5.000,00 kn
- sredstva za izradu projektne dokumentacije objekata za 
obradu, preradu, uskladištenje, distribuciju i prodaju proi-
zvoda životinjskog i/ili biljnog podrijetla za konvencional-
nu proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodar-
stvima - 10.000 kn
- sredstva za subvencije kamata kod kreditiranja razvoja 
poljoprivrede - 3% 
Vukovarsko-srijemska županija i Jedinice lokalne samo-
uprave navedene aktivnosti poljoprivrednim gospodar-
stvima na svom području sufinancirati će u omjeru 50% 
županija, 50% jedinica lokalne samouprave. Zaintere-
sirana gospodarstva program u cijelosti mogu vidjeti na 
web stranici županije, gdje se mogu dobiti i svi obrasci za 
podnošenje zahtjeva, koji se podnose Upravnom odjelu za 
poljoprivredu, šumarstvo i razvitak seoskog prostora Vuko-
varsko-srijemske županije.

Zajednički sastanak svih 
članova općinske vlasti 

prošlog mandata
09. lipnja s početkom u 19 sati, u vikendici – voćnjaku PZ 
«Lovas» održan je posljednji zajednički sastanak svih čla-
nova bivšeg saziva Općinskog vijeća i Poglavarstva Općine 
Lovas. Sastanku je predsjedao novoizabrani načelnik Opći-
ne Lovas g. Stjepan Milas, a odazvali su se svi članovi biv-
šeg saziva, mandata 2005. – 2009. Sada već bivši načelnik 
Općine Lovas i sadašnji dožupan Vukovarsko – srijemske 
županije g. Željko Cirba, tom prigodom se zahvalio svim 
vijećnicima i članovima Poglavarstva na doprinosu koji su 
dali protekle četiri godine, istaknuo važnost zajedništva i 
kompaktnosti članova koje je vladalo prilikom svake odr-
žane sjednice prošlog mandata te im u znak zahvalnosti 
uručio simbolične poklone.  M. Peulić

ŽUPANIJSKI PROGRAM SUFINANCIRANJA 
RAZVOJA POLJOPRIVREDE ZA 2009. GODINU

OBILJEŽENA VRIJEDNA 
OBLJETNICA

10 obljetnicu uspješnog rada ovih dana obilježila je i  naša 
najljepša udruga – Udruga žena Općine Lovas. Na pri-
godno organiziranoj zabavi predsjednica Snežana Grčanac 
podsjetila je sve nazočne na brojne aktivnosti udruge: razne 
seminare i radionice, putovanja, humanitarne akcije, razli-
čite manifestacije poput Dana kruha, pjesničkih večeri i sl. 
Zahvalila je svima na podršci i aktivnom radu, a najupor-
nijim članicama, koje već 10 godina aktivno sudjeluju u 
radu udruge, podijelila i simbolične darove. Prigodnim ri-
ječima nazočnima 
se obratio i zamje-
nik župana vuko-
varsko-srijemskog 
Željko Cirba, po-
želivši svima puno 
uspjeha u daljnjem 
radu.  T. Paša
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RIJEŠENI VLASNIČKI ODNOSI
Na sjednici održanoj 05. svibnja 2009. godine Povjeren-
stvo za imovinu Vlade Republike Hrvatske donijelo je Od-
luku kojom Republika Hrvatska kao vlasnik prenosi u vla-
sništvo Općini Lovas, bez naknade, nekretnine označene 
kao k.č. br. 1202 i 1203 u k.o. Lovas. Ovime je u vlasništvo 
općine prešla zgrada u ulici Lj. Gaja 2 (bivša kuća Lovriće-
vih) te pripadajuća joj susjedna zemljišna čestica. Rješava-
njem predmetnih vlasničkih odnosa uklonjena je i posljed-
nja prepreka i ishođena građevinska dozvola za izgradnju 
višenamjenskog objekta Vatrogasnog doma te prostora za 
smještaj komunalnog pogona i rad udruga. Podsjećamo da  
su za ovaj projekt osigurana financijska sredstva potpisi-
vanjem Ugovora između Ministarstva regionalnog razvoja, 
šumarstva i vodnoga gospodarstva – EIB II (2,5 milijuna 
kuna) i Općine Lovas (625 tisuća kuna).   T. Paša

JAVNI RADOVI
I ove godine Općina Lovas pokrenula je program javnih 
radova pod nazivom „Komunalno uređenje mjesta“. Pro-
gramom su predviđeni radovi košnje i uređenja zelenih 
javnih površina, održavanje groblja, krčenja zaraslih povr-
šina, održavanje kanala i sl. Program predviđa upošljavanje 
10 osoba s evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 
čije će plaće financirati država u iznosu 75% - 100% bruto 
izdataka. Ostale troškove javnih radova, poput liječničkih 
pregleda, osiguranja, nabavke alata i materijala, financirat 
će Općina Lovas. Program javnih radova započet će počet-
kom srpnja mjeseca, s manjim zakašnjenjem, zbog poteš-
koća u pronalasku potrebne radne snage.  T. Paša

NASTAVAK UREĐENJA 
NERAZVRSTANIH CESTA

Projekt uređenja i sanacije nerazvrstanih cesta u Lovasu, 
ukupne vrijednosti 740.000,00 kn, započinje ovih dana. 
Projektom će biti sanirani dijelovi cesta u ulicama P. Pre-
radovića, Lj. Gaja, A. Starčevića, F. Račkog, S. Radića, K. 
Stepinca, Dol i  V. Nazora. Radove izvodi Cestorad dd Vin-
kovci, a zajednički ih financiraju Ministarstvo regionalnog 
razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva (PSGO-MKI), 
Fond za regionalni razvoj Republike Hrvatske i Općina 
Lovas.  T. Paša

JASNA IVANEK –  
NAJ PODUZETNICA 2009.

Na 13. nacionalnom savjetovanju o gospodarstvu i podu-
zetništvu, koje je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzet-
ništva organiziralo u Šibeniku početkom lipnja o.g., između 
ostalog, dodijeljene su  nagrade najuspješnijim gospodar-
stvenicima u šesnaest različitih kategorija. U kategoriji naj-
uspješnije poduzetnice za 2009. godinu, nagrada je dodije-
ljena gospođi Jasni Ivanek, vlasnici  poduzeća Triko d.o.o. 
Ilok. Primajući nagradu, ponosna poduzetnica zahvalila je 
svima koji su je podupirali u njezinom radu, napose Opći-
ni Lovas i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Podsjećamo da 
poduzeće Triko upošljava ukupno 145 djelatnika, od čega 
75 u pogonu Lovas. Koristimo prigodu još jednom uputiti 
iskrene čestitke za ovaj značajan uspjeh.  T. Paša
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U razdoblju koje je pred nama, slijedi obnova zgrade po-
dručne škole u Opatovcu, kao i radovi na uređenju zgrade 
osnovne škole u Lovasu. Kakao smo doznali od ravnate-
ljice Julije Baltić, potrebna sredstva  u iznosu od ukupno 
740 tisuća kn osigurala je Vukovarsko-srijemska županija. 
Predviđenim iznosom od 525 tisuća kuna zgrada u Opa-
tovcu dobit će novu stolariju, podove, vodovodne i elek-
trične instalacije, a predviđeni su i radovi bojanja. 
Školska zgrada u Lovasu dobit će u jednom dijelu novu 
stolariju, dio učionica nove podove, a izgradit će se i dva 
pomoćna prostora za ostavu, što će ukupno koštati cca 
215 tisuća kn.  T. Paša

Osnovna škola Lovas

Pregled nastavne godine 2008./2009.

740.000 kuna za obnovu škola

Nakon napornih mjeseci rada, učenja 
i ustrajnog i napornog rada školska 
godina došla je svome kraju. Ocjene 
su zaključene, svjedodžbe podijeljene 
pa ljeto može početi. No, ispraćajući 
nastavnu godinu 2008./2009. vrije-
dilo bi prisjetiti se svih lijepih zajed-
ničkih trenutaka i sažeti aktivnosti 
i djelatnosti naše škole u nekoliko 
rečenica.

Početak nove školske godine označen 
je dolaskom nove ravnateljice i mla-
dog nastavničkog kadra koji je na-
stavio predan i odgovoran rad svojih 
prethodnika. Škola se otvorila javno-
sti, organizirala nekoliko integriranih 
nastavnih dana, uključila se u općin-
ske manifestacije i postala dijelom 
javnog i kulturnog života naše općine.
Cilj je bio animirati naše učenike i 
omogućiti im što više aktivnosti u 
školi, predstaviti im školu kao njihov 
drugi dom u kojem se mogu osjećati 
sigurni i zaštićeni. U tome smo uspje-
li, a naravno da koncepciju škole kao 
velike obitelji nastavljamo razvijati na 
zadovoljstvo naših učenika i njihovih 
roditelja. Trudimo se na što bolji na-
čin uklopiti odgojne i obrazovne za-
datke škole, olakšati učenicima usva-

janje novih znanja i potaknuti ih na 
ostvarivanje vrhunskih rezultata.  
Naš primarni zadatak je obrazovati i 
širiti znanje. Znanje koje je pretpo-
stavka opstanka i razvitka naše op-
ćine, znanje koje će od svakog našeg 
učenika napraviti korisnog člana naše 
zajednice. Zahvaljujemo se svima, na-
šim učenicima, roditeljima, lokalnoj 
samoupravi i našim djelatnicima na 

pomoći pri realizaciji zadanih ciljeva. 
Sljedeću nastavnu godinu nastavlja-
mo s našim poslom, nadamo se na 
još boljoj i višoj razini. Ugodne ljetne 
praznike žele vam djelatnici Osnovne 
škole Lovas!
10. lipnja organizirali smo Dan spor-
ta u Školsko – športskom centru Lo-
vas. Učenici su se mogli natjecati u 
različitim sportovima, a u 3 discipline 
podijeljene su diplome i nagrade.

M. Brajković

Ravnateljica OŠ Lovas gđa Ju-
lija Baltić iznijela nam je i neke 
zanimljive podatke o uspjesima 
učenika:
«U školskoj godini 2008/2009. 
učenici naše škole uspješno su su-
djelovali na općinskim i županij-
skim natjecanjima znanja, lidranu 
i sportskim susretima. Školu smo 
predstavili i na državnom natje-
canju iz likovne kulture. Proteklu 
školsku godinu upisalo je i završilo 
93 učenika a na završnoj priredbi 
nagrađeni su učenici koji su godi-
nu završili s prosjekom 5,0 a oni su 
slijedeći:
I razred: Ema Vidić, Lucija Sabljak, 
Mario Sabljak i Ivana Gožović
II razred: Vilim Martinović, Marin 
Mađarević i Arijan Brković
III razred: Dora Brajković, Luka 
Farkaš, Domagoj Sabljak, Nives 
Horvat i Karlo Pole
IV razred: David Velerajter
V razred: Antonio Krizmanić, Da-
vor Zelenak
VI razred: Domagoj Paša, Doris 
Toma
VII razred: Domagoj Radočaj
VIII razred: Monika Jovanović», 
između ostalog rekla je ravnateljica 
OŠ gđa Baltić.    M. Peulić
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Citrus d.o.o. vlasnika Marijana Burgera i Branka Peića sre-
dinom travnja podigao je još  22 jutra vinograda. S novim 
zasađenim površinama Citrus trenutno posjeduje oko 45 
jutara, odnosno oko 27 hektara vlastitih površinama pod 
vinovom lozom. Kada se zbroje površine PZ Lovasa – Ara-
tora d.o.o. te Udruge vinogradara i vinara TINTL kao i 
ostalih OPG-a s područja Općine, općina Lovas posjeduje 
oko 200 ha površina zasađenim vinovom lozom što pred-
stavlja blizu 5% ukupnih površina općine Lovas(4 252 ha). 
PZ Lovas odnosno Arator d.o.o., između ostalog, radi na 
podizanju stupaca prošlogodišnje posađenog vinograda, a 
na jesen planira sadnju novih nasada. M. Peulić

Komunalni pogon 
zaposlio nove 

djelatnike 
Uslijed pojačanih potreba za košnjom 
trave, održavanjem javnih površina, 
Komunalni pogon Lovas zaposlio je 
sredinom travnja četiri djelatnika – 
dva iz Lovasa i dva iz Opatovca. Dje-
latnici pogona, osim redovitih aktiv-
nosti i programa održavanja naselja, 
ovog su proljeća izgradili i 6. grobnica 
na groblju u Lovasu.  M. Peulić

Nogometnom igralištu u Opatovcu nova 
ograda i parking

Nakon što je prošle godine, sredstvima Vukovarsko - srijemske županije, Opći-
ne Lovas i dr. donatora, igralištu NK Lovasa napravljena ograda, nakon što je 
Sportskom centru Lovas uređena hortikultura, napravljena teniska igrališta, ure-
đene fasade na obje svlačionice, igralište NK Opatovca također je dobilo novu 
ogradu te parking ispred svlačionice. Ogradu igrališta financirala je Vodoprivre-
da Vinkovci d.d. i Općina Lovas, procijenjena vrijednost radova je oko 100.000
kn, a asfaltiranje parkinga ispred svlačionice NK Opatovac u sklopu je prošlo-
godišnjeg projekta popravka i sanacije nerazvrstanih cesta kojeg su zajednički 
financirali Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, 
Fond za regionalni razvoj te Općina Lovas. M. Peulić

Citrus d.o.o podigao 
nove nasade vinove loze

Obilježen Dan državnosti
Povodom Dana državnosti delegacija 
OO HDZ-a i Općine Lovas pred-
vođena načelnikom g. Stjepanom 
Milasom položila je vijence i zapalila 
svijeće u spomen na sve stradalnike 
Domovinskog rata. Vijenci su polože-
ni i svijeće zapaljene ispod centralnog 
križa u Opatovcu, na Spomen obiljež-
ju masovne grobnice u Lovasu te kod 
spomen križa u centru Lovasa. Moli-
tvu za duše stradalnika predvodio je 
župnik Borislav Romić iz Lovasa.
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Plesna i tamburaška sekcija KUD-a I.G.Kovačić iz Lovasa, 
na poziv KUD-a «Ilija Dorčić» iz Novog Vinodolskog, na-
stupila je 02. svibnja na susretu KUD-ova «More i ravnica» 
koji se treću godinu za redom održava u Novom Vinodo-
lskom na obilježavanju Dana grada. Na smotri su, osim 
lovaskog KUD-a, nastupili KUD «Zvir» Jelenje, KUD 
«Šubić» Novska, KUD «Eugen Kumičić» Križišće, OŠ 
«Ivana Mažuranić» Novi Vinodolski te domaći KUD «Ili-
ja Dorčić». Program je počeo mimohodom korzom grada, 
nastavio plesom ispred Doma kulture da bi završio 20-mi-
nutnim programom svih KUD-ova. Kako je lovaski KUD 
doputovao iz najdaljeg mjesta ljubazni domaćini osigurali 
su prenoćište s obrocima za 40-ak članova koji su bili smje-
šteni u hotelu «Lišanj» da bi slijedećeg dana nakon Svete 
mise u crkvi Filipa i Jakova obišli najznačajnije kulturne 
i prirodne znamenitosti Novog Vinodolskog i okruženja. 
Predsjednik KUD-a I.G.Kovačić g. Ivica Bogad, zahvalio 
je domaćinima na gostoprimstvu i ugodnom druženju te 
pozvao domaćine na uzvratni susret u Lovas te izrazio nadu 
za daljnjom suradnjom što su domaćini sa zadovoljstvom 
prihvatili. M. Peulić

Nakon što je 26. svibnja, u spomen 
i zahvalu svim hrvatskim branitelji-
ma poginulima za Domovinu, ispred 
Zida boli u zagrebačkoj Selskoj ulici 
automobilima krenula petodnevna 
tradicionalna karavana “Da se ne za-
boravi - 2.500 kilometara diljem Hr-
vatske”, 28. svibnja karavana je, na-
kon Tovarnika, stigla u Lovas te obišla 
mjesta pogibije hrvatskih branitelja 
da bi na Spomen obilježju minskog 
polja zapalila svijeće, nakon čega su 
nastavili put prema Vinkovcima. Spo-
men obilježje u Lovasu jedno je od 
stotinjak mjesta u Hrvatskoj koje će 
karavana posjetiti da bi odala počast 
u spomen na sve poginule, nestale i 
umrle hrvatske branitelje.

M. Peulić

Karavana “Da se ne zaboravi - 2.500 kilometara diljem Hrvatske”

Šokačko kolo Lovaščana u centru Novog Vinodolskog
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Opatovac, 11. lipnja 2009. – održan tradicionalni turnir u nogometu

TURNIR PRERASTAO U MALU OLIMPIJADU
U organizaciji NK OPATOVAC 11. lipnja ove godine održan je tradicionalni nogometni turnir. Natjecanju su se odazvale 
sve ekipe. I ove godine pobjednici su bili „Nepobjedivi“. I najbolji strijelac – Marko Pole - iz iste je ekipe. Poredak je bio 
slijedeći:
1. NEPOBJEDIVI – 9 bodova
2. BRĐANI – 9 bodova
3. ĐIGURA – 4 boda
4. GUSARI – 3 boda
5. 4 ASA – 3 boda
6. PIJETLOVO BRDO – 2 boda

Dječje igre
U okviru turnira organizirane su i dječje igre, što turniru daje novu dimenziju 
– gotovo mala olimpijada. 
U kategoriji od 1 – 4 razreda najbolja je bila Martina Buzaš. Slijede je Karlo Pole 
i Mislav Brković. U kategoriji 5 – 8 razreda prva je bila Paula Pole, drugo mjesto 
Tamara Dolezar i treće Antun Maslov.  S. Pančić

Bacanje kugle
1. NIKOLA BILIĆ – 12,60 m
2. MARIN MASLOV – 12,40 m
3. FRANJO TOMA – 11,20 m

Potezanje konopa
1. BRĐANI
2. 4 ASA
3. NEPOBJEDIVI

Skok u dalj
1. ANDRIJA POLE (ANDRIJIN) – 265 cm
2. IGOR BOJIĆ – 264 cm
3. DOMAGOJ POLE – 259 cm 

U sklopu turnira odigrana je i re-
vijalna utakmica ženskih ekipa iz 
Opatovca. Bolje su mile mlade, 
dok su on malo starije pobijedile u 
potezanju užeta.
Nagrade pobjednicima uručili su 
zamjenik župana Vukovarsko-sri-
jemskog Željko Cirba, načelnik 
općine Lovas Stjepan Milas i pred-
sjednik NK Opatovac Marko Pole. 
Sponzori turnira bili su Općinski 
odbor HDZ, Komunalije-Ilok, PZ 
Lovas, VUPIK Vukovar, Iločki Po-
drumi, Ivan Pole, Eurom-Zagreb, 
Andrija Pole, OPG Pančić, Pekar-
ski obrt Krunoslav Peulić.

S. Pančić
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Osnovan Teniski klub Lovas
25. svibnja u prostorijama NK Lovasa 
održana je Osnivačka skupština Teni-
skog kluba Lovas. Nakon što je župan 
Vukovarsko – srijemske županije g. Božo 
Galić za Miholjske dane prošle godine 
otvorio, u sklopu Školsko - sportskog 
centra Lovas, dva teniska terena, javila 
se potreba za osnivanjem i ovog kluba. 
Navedenu potrebu prepoznali su mlađi 
Lovaščani koji su pristupili Osnivačkoj 
skupštini te osnovali Teniski klub «Lo-
vas», skraćeno TK «Lovas». Osnivačkoj skupštini pristupilo je 14. članova a ovoj 
inicijativi priključili su se, na čast inicijatora, i stariji Lovaščani, veterani NK Lo-
vasa kao i članovi drugih udruga. Cilj osnivanja Kluba je razvitak i promicanje 
tenisa i sporta u cijelosti, animacija i okupljanje stanovništva kroz pojedinačna 
i organizirana natjecanja svih zainteresiranih za tenis i sport unutar Školsko – 
športskog centra Lovas. Za predsjednika Kluba jednoglasno je izabran Mario 
Peulić, zamjenici su mu Dalibor Luketić i Ivan Krizmanić.  M. Peulić

Održan prvi teniski turnir
Od 12. – 14. lipnja, odigran je prvi teniski tur-
nir Lovas - Opatovac 2009. Turnir je održan u 
organizaciji TK Lovas, pristupilo mu je 12. na-
tjecatelja, prvo mjesto osvojio je Marko Brajko-
vić koji je u finalu turnira pobijedio Maria Peu-
lića 9:3. Finalistima su, u znak sjećanja na prvi 
teniski turnir, podijeljeni pehari. Želja Uprave 
TK Lovas je da ovakav turnir postane tradicija a 
kroz koji tjedan organzrirati će se i turnir za sve 
zainteresirane iz okolnih mjesta. M. Peulić

Nogometna sezona 2008./2009. 
završila je 07. lipnja a klubovi NK 
Lovas i NK Opatovac ostvarili su 
sljedeće rezultate:

3. ŽNL NS Vukovar 

LJESTVICA, sezona 2008./2009.
1. Sloga (P)   40
2. Negoslavci   35
3. Mohovo   32
4. Opatovac   25
5. Petrovci   18
6. Tompojevci   18
7. Lipovača   12

2. ŽNL, NS Vukovar 

LJESTVICA, sezona 2008./2009.
1. Vupik   49
2. Lovas   42
3. Šarengrad   41
4. Sinđelić   39
5. Sloga (B)   30
6. Radnički   28
7. Sremac   28
8. Dunav   27
9. Hajduk (B)   26
10. Borac   26
11. Croatia   22
12. Bršadin   14

Veterani NK Lovrana u Lovasu

U subotu 30. svibnja veterani NK Lovasa ugostili su vete-
rane NK Lovrana iz Primorsko – goranske županije. Mno-
gi Lovaščani i Opatovčani svoje prognaničke dane proveli 
su u Primorsko – goranskoj županiji ali i Općini Lovran, 
stoga nam je osobito drago što smo mogli ugostiti upravo 
veterane NK Lovrana, između ostalog rekao je predsjednik 
domaćinskih veterana g. F. Došen. Utakmica je završila 4:2 
za goste, iako je rezultat prema mišljenju svih nebitan, a 
druženje veterana obaju klubova nastavljeno je večerom uz 
zvuke mladih tamburaša na zadovoljstvo gostiju i domaći-
na.  M. Peulić

Veterani Temeljnog ogranka 
HDZ-a Lovasa svladali 
veterane opatovačkog 

ogranka

U nedjelju 21. lipnja odigrana je tradicionalna utakmica 
veterana temeljnih ogranaka HDZ-a Lovasa i Opatovca. 
Po kišnom vremenu i poprilično nakvašenom terenu, ve-
terani TO HDZ Lovas, u prilično izjednačenoj utakmici, 
pobjedili su veterane TO HDZ-a Opatovac 7:4. Nakon 
utakmice, koja protekla u prijateljskom ozračju, veterani 
temeljnih ogranaka nastavili su druženje u prostorijama 
NK Lovas. M.Peulić
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Održan koncert «Ave Maria» u 
crkvi sv. Mihaela

Ljubitelji klasične glazbe i crkvenih pjesama mogli  su 
14.05., u crkvi sv. Mihaela u Lovasu, uživati u koncertu 
«Ave Maria» kojeg su izvele Josipa Bainac(sopran) te An-
drea Škunca(orgulje). Koncert «Ave Maria» bio je posvećen 
Svibanjskim pobožnostima u čast Majci Božjoj, a progra-
mom su obuhvačena slijedeća djela:
Pokrovitelji koncerta bili su Poglavarstvo Vukovarsko – sri-
jemske županije te Poglavarstvo Općine Lovas. M. Peulić

IZ CRKVENOG ŽIVOTA – OPATOVAC
PROSLAVA CVJETNICE – U sklopu priprave za blagdan Uskrsa, a da bismo što svečanije proslavili Cvjetnicu, slavlje su 
uveličali pjevanjem Evanđelja Muke Gospodinove gosti pjevači iz Sotina, što je bilo na obostranu radost i duhovnu korist.

SVIBANJSKE POBOŽNOSTI – Budući da je i naša fili-
jalna crkva u Opatovcu i župna crkva u Sotinu posvećena 
Blaženoj Djevici Mariji, i ove smo godine kroz cijeli mjesec 
svibanj posebno slavili svoju Nebesku Zaštitnicu pjesmom 
i molitvom Njoj u čast.

PROSLAVA CRKVENOG GODA ŽUPE – U nedjelju 
24. svibnja slavila je naša župa svoj crkveni god – blag-
dan Marije Pomoćnice uz sudjelovanje mnogih vjernika iz 
Opatovca. Svečano misno slavlje uz veoma poticajnu pro-
povijed predvodio je otac Vjenceslav Janjić župnik u župi 
Vukovar II (Borovo naselje). Naše župno slavlje svojom su 
nazočnošću i sudjelovanjem uveličali i društveno – poli-
tički dužnosnici: gospodin Božo Galić, župan vukovarsko 
– srijemski, gospodin Željko Cirba, dožupan, gospodin 
Stjepan Milas, načelnik općine Lovas i gospodin Stjepan 
Pančić, vijećnik općinskog vijeća općine Ovas. 

DEKANATSKI SUSRET MINISTRANATA I MINI-
STRANTICA – U subotu 30. svibnja naši su ministranti 
i ministrantice sudjelovali na dekanatskom susretu u Ilači. 
Nakon duhovnog djela susreta s posebnim oduševljenjem 
se pristupilo sportsko – zabavnom dijelu na mjesnom no-
gometnom igralištu.

PRVA SVETA PRIČEST – U nedjelju 7. lipnja naša je 
zajednica slavila slavlje Prve Sv. Pričesti. Slavlje se održava-
lo u župnoj crkvi u Sotinu, a bilo je deset prvopričesnika, 
sedam dječaka i tri djevojčice. Iz Sotina je bilo šestero pr-
vopričesnika: 1. Dominik Horvat, 2. Mladen Ivančić, 3. 
Arijan Okanović, 4. Tomislav Prokop, 5. Dino Sabljić, 6. 
Katarina Vulić.

Iz Opatovca ih je bilo četvero: 1. Nives Horvat, 2. Tanja 
Pančić, 3. Dominik Patarčić, 4. Karlo Pole. Slavlje je uve-
like učinila ljepšim i sadržajnijim gospođica Anica Čorić, 
vjeroučiteljica prvopričesnika, potrudivši se posebno za tu 
svečanost aranžirati crkvu i pripraviti poseban program, 
kao i gospođica Beta iz Lovasa koja je uvježbala i glazbom 
popratila pjevanje s djecom.

S.Pančić
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U našoj župi Sv. Mihaela Arkanđela u 
Lovasu, bila je Prva Sveta Pričest 24. svib-
nja 2009.g. kada su, pod svetom Misom, 
koju je slavio župnik Vlč. g. Borislav Ro-
mić, po prvi puta, djeca trećega razreda, 
PRIMILI sakramenat SVETE EUHA-
RISTIJE ili svete Pričesti !Toga dana su 
naši maleni po prvi puta - OSOBNO 
su se susreli sa svojim Bogom - i uživa-
li EVANĐEOSKU HRANU - TIJELO 
KRISTOVO! To je bio najsretniji DAN 
za naše najmanje i najdraže župljane, 
kako za njih, tako i za njihove roditelje, 
rodbinu i kumove, a svakako i za cijelu 
našu župnu obitelj – za cijelu našu župnu 
zajednicu! Bilo ih je SEDAM – /7/ Prvo-
pričesnika - a to je SVETI BROJ, a to je 
broj koji znači PUNINU ili SAVRŠEN-

STVO – Božje Bogatstvo ili Božju poseb-
nu naklonost!

K STOLU GOSPODNJEM ili GOZBI 
JAGANJČEVOJ pristupili su:
Dora Brajković, Nikolina Devčić, Luka 
Farkaš, Dominik Hodak, Domagoj Sa-
bljak, Dragan Sabljak i Josip Šalaj!

Pismo Isusu: Isuse, Bože i čovječe! Ja sam 
Ti zahvalan za SVE što si učinio za sve 
ljude. Hvala Ti što si mene stvorio ovako 
čudesno! Blagoslovi djecu koja Te još ne 
poznaju! Jedva čekam, dragi Isuse, da Te 
primim u svetoj Pričesti. Hvala Ti Dobri 
Isuse , što imam tako divnu Obitelj, pre-
krasne prijatelje!

Zahvaljujem Ti posebno Isuse, što si nam 
poslao i dao tako divnog velečasnog, 
koji nas uvijek poučava SVE o Tebi Isu-
se! Hvala Ti Isuse na daru i svjetlu vjere, 
na MILOSTI Oproštenja mojih grije-
ha! Obrati SVE grešnike k sebi Isuse, da 
budu SRETNI ZAUVIJEK!
Tvoj Prvopričesnik…. Ostat ću Ti vjeran 
Isuse!

Nedjeljom Pedestnicom – pedeseti dan 
od Uskrsa – ili SVETKOVINOM DU-
HOVA završava Uskrsno vrijeme!
Na DUHOVE slavimo Rođendan Crkve 
– kad se DUH SVETI – u obliku vatre-
nih jezika spustio nad Apostole, Mariju 
i na prvu zajednicu vjernika - na Crkvu!
Poneseni SNAGOM Duha Svetoga - 
Apostoli su i prvi Vjernici - Kršćani - za-
počeli propovijedati Evanđelje 
i naviještati Isusa Krista Svim 
narodima - kao SPASITELJA 
SVIH LJUDI - OTKUPITE-
LJA SVEGA SVIJETA!
To smo slavili u našoj župi Lovas 
31. svibnja 2009. g.
I baš taj dan, baš taj Blagdan i 
SVETKOVINU DUHA SVE-
TOGA - DUHOVE - imali 
smo sreću i veliku radost – pri-
manja sakramenta svete Krizme 
ili Potvrde naših dvanaest /12/ Krizmani-
ka - župljana naše župe Sv. Mihaela Ar-
kanđela u Lovasu. A to su bili i pristupili 
kao punoljetni kršćani: Ivan Balić, Niko-
lina /Anita/ Burger, Andrej Devčić, Ivan 
Filić, Filip Francišković, Monika Jovano-
vić, Marko Katruša, Darko Klisurić, Leo 
Peić, Josip Poljak, Marina Sabljak! To bi 
trebala biti NOVA ČETA kršćana – Nove 
snage - SVJEŽA KRV za našu župnu Za-
jednicu - novog - pravog vjerskog - snaž-
nog i kršćanskog života, zanosa i zamaha, 
po primjeru i uzoru njihovih roditelja i 
kumova.
No, nažalost,iskustvo nas uvjerava i pou-
čava da TO NIJE BAŠ UVIJEK TAKO. 

Jer, mnogi mladi, koji prime ovaj Sakra-
ment Duha Svetoga i Njegovih sedam 
Darova, jednostavno prestanu praktici-
rat svoju vjeru - kao da su se „oprostili“ 
od Svete Mise i Sakramenata. Kao da su 
primili ili dobili „OPROŠTAJ“ od Boga i 
Crkve. Baš onda kada bi po naravi stvari, 
po naravi primljenog Sakramenta sv. Po-
tvrde ili Krizme trebali biti još više zauze-

tiji i revniji vjernici – kršćani, oni postanu 
suprotno – kao da nikada nisu za Boga i 
crkvu čuli, pa žive kao svi ostali koji koji 
Boga ne poznaju i u Boga ne vjeruju!
ZAŠTO JE TO TAKO?
Zato što ovozemaljski prolazni svijet ima 
svoje „Darove“, ima svoje zakonitosti, 
koji su izgleda „jači“ od Božji Darova 
Duha Svetoga! Zato kršćani i jesu u svije-
tu, ali da ne budu od svijeta – ne da ovaj 
svijet odbace, nego da kršćani dadnu SVE 
OD SEBE kako bi ovaj svijet učinili bo-
ljim i sretnijim.

Mladima se umjesto mudrosti nudi lu-
kavost – razboritost se želi zamijeniti 

nekakvom sposobnošću odbaciti sve ono 
od čega ja nemam direktne materijalne 
koristi. Dar Savjeta je pretvorena u mani-
pulatorstvo, znanje postaje idealno ako se 
oslobodi od odgovornosti, jakost je vrlina 
u ponudi svjetskog duha ljigavosti - a to 
je svladavanje tehnike - klimati svakome 
glavom i povlađivati kako bi ostvario svoj 
cilj. Pobožnost je zamijenila svoj izvor koji 

je Bog, sa obožavanjem novca. I 
na kraju dar straha Božjega, koji 
se izvrće i zamjenjuje darom 
straha ljudskoga, što je potvrda 
čovjekove iznevjerenosti KR-
SNOM SAVEZU S BOGOM!
Zato treba ODBACITI da-
rove i duh ovoga svijeta,ostati 
vjeran odluci, koja se izražava 
primanjem svete Potvrde ili 
Krizme, DOPUSTITI DUHU 
SVETOM i NJEGOVIM DA-

ROVIMA, da djeluju u nama i u našem 
svakidašnjem ljudskom i kršćanskom ži-
votu! Sveta Misa je bila u 10.00 sati koju 
je suslavio sa našim župnikom Vlč. Bori-
slavom Romić, Prečasni gospodin Msgr. 
Stjepan Karalić, biskupov delegat, a eko-
nom je naše nadbiskupije Đakovačko - 
Osječke u Đakovu!
Krizmatelja, koji je po polaganju ruku i 
molitvom podijelio svetu Krizmu - Potvr-
du našim krizmanicima, pozdravili u ime 
krizmanika Filip Francišković i Nikolina 
/Anita/ Burger, a župnik je pozdravio u 
ime cijele župne zajednice, uz prigodno 
cvijeće i prigodne darove!

PRVA SVETA PRIČEST U NAŠOJ ŽUPI LOVAS!

SVETA KRIZMA - POTVRDA U NAŠOJ ŽUPI LOVAS



16


