
 

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO 
ŽUPNI OGLASI 
1. svibnja 2022. 

3. vazmena nedjelja – C –  
www.zupa-valpovo.com 

ŽUPA VALPOVO FACEBOOK 
 

 Župni ured je otvoren od ponedjeljka do petka od 9:00 do i 11:00 i od 17:00 do 18:00.  
 OTVORENA CRKVA je od 9:00 do 12:00 i 17:00 do 19:00. 
 Mise radnim danom su u 18:30, subotom u 8:00. 
 Marijina legija ima sastanak svakog utorka u 17:00. 
 Pobožnost 13 utoraka sv. Antunu, uz misu u 18:30 (7.) se nastavlja... 
 Prva pričest u Bocanjevcima je 1. svibnja u 11:00. Prva pričest u Šagu je 8. svibnja u 

11:00. 
Prva pričest u Valpovu je 15. svibnja u 11:00. 

 Krizma u Valpovu je u subotu, 7. svibnja u 11:00.  
Krizmatelj je nadbiskup mons. Đuro Hranić. 
Ispit krizmanika za krizmu je u utorak, 3. svibnja u 19:30 u župnoj crkvi u Valpovu. 
Trodnevnica za krizmu  tj. zajedničke mise  krizmanika, kumova i roditelja je u srijedu, 
četvrtak i petak  u 18:30. 
Ispovijed krizmanika, roditelja i kumova je u srijedu, četvrtak i petak od 17:30 do 
18:30.  
Podjela pristupnica i uspomena  krizmanicim aje u petak poslije mise.  

 Svibanjske pobožnosti su od  1. do 31. svibnja pola sata prije mise. 
 Pokret Božjeg milosrđa ima mjesečni susret u četvrtak poslije svete mise. 
 Prvi petak u mjesecu je ovoga tjedna , pobožnost Presvetom Srcu Isusovom. Ispovijed sat 

vremena prije mise. Pobožnost poslije mise s litanijama Srcu Isusovom i euharistijskim 
blagoslovom.  

 Prva subota u mjesecu je ovoga tjedna  s molitvom za duhovna zvanja na misi u 8;00. 
 U nedjelju, 8. svibnja je IV. uskrsna nedjelja, Nedjelja Dobrog pastira, dan duhovnih 

zvanja. Toga dana predstavit ćemo župnu molitvenu skupina za svećenička i redovnička 
zvanja. 
Toga dana je i župno godišnje klanjanje od 10:30 do 18:30.  

 Izlaganje Presvetog je u 10:30,  
 10:30 mole svi, po volji, poslije mise 

11:00 moli župna molitvena skupina  za svećenička i redovnička zvanja 
 11:30 moli Marijina Legija 
 12:30 moli Schönstatski pokret 
 13:00 moli Vjera i Svjetlo 
 13:30 moli župni caritas 

14:00 mole časne sestre i poslanici milosrđa 
14:30 moli mješoviti zbor 
15:00 moli pokret Božjeg milosrđa 
16:00 mole vjeroučiteljice  i animatorice 
16:30 moli župno pastoralno i ekonomsko vijeće, djelitelji pričesti 
17:00 mole liturgijski čitači 
17:30 mole svi, po volji, prije mise   
18:00 moli se krunica 
18:30 je završni blagoslov. 
Raspored klanjanja imate na listiću. Uzmite ga poslije mise. 

 Određeni predvoditelji molitve klanjanja neka budu u crkvi u određeno vrijeme, a bez 
obzira na raspored, za vrijeme klanjanja od 10:30 do 18:30 može se doći u bilo koje doba 
po volji. Klanjanje je za sve dobne skupine i za sve župljane!!! 

 U Belišću se slavi sv. Josip Radnik, kao crkveni god, u ponedjeljak s misom u 18;00. 

http://www.zupa-valpovo.com/


Župna crkva Valpovo  nakane sv. misa 2022. 
1. 5. nedjelja                         misa u    8:00    
3. vazmena nedjelja  - C -                    
                                              misa u   9:30 
 
                                              misa u   18:30 
 
svibanjske pobožnosti 
 

- za župljane 
 

- na nakanu 
 

+ Jozo Šaronić 
+ Manda Stanić 
 

2. 5. nedjelja  misa i blag. polja u    18:30     
3. vazmeni tjedan  - C –  
svibanjske pobožnosti 
 

+ Željko Anušić 
+ Stjepan i Vitomir Begović, + obitelji Dole 
+ Zvonimir Vicić 

3. 5. utorak                          misa u 18:30 
3. vazmeni tjedan  - C –  
svibanjske pobožnosti 
13 utoraka sv. Antunu (8.) 
Sv. Filip i Jakov, ap. 
    

+ Anka i Mile Marinić i + obitelji Marinić 
+ obitelji Ćilićki i Horvat 
+ Stjepan Štrbenac 

4. 5. srijeda                         misa u 18:30 
3. vazmeni tjedan  - C –  
Sv. Florijan 
svibanjske pobožnosti 
 

+ Marija i Ivan Adžić 
+ Mijo Marjanović 
+ obitelji Pranjić i Kleš 

5. 5. četvrtak                      misa u  18:30 
3. vazmeni tjedan  - C –  
svibanjske pobožnosti 
 

+ Antun i Rozi Krojciger 
+ Jure Petričević 
+ Božena i Alojz Mihaljević 

6. 5. petak                           misa u  18:30 
3. vazmeni tjedan  - C –  
svibanjske pobožnosti 
prvi petak 
 

+ Spomenka Francuz 
+ Vlado i Marija Čančić i + obitelji Čančić 
+ Stipo Bagarić 
+ Ljubo i Mara Galić 

7. 4. subota                          misa  u 8:00 
3. vazmeni tjedan  - C –  
svibanjske pobožnosti 
prva subota, molitva za duhovna zvanja 
KRIZMA                         MISA U 11:00 

- na nakanu 
 
 
 

- na nakanu 
 

8. 5. nedjelja                         misa u    8:00    
4. vazmena nedjelja  - C –  
NEDJELJA DOBROG PASTIRA                   
                                              misa u   9:30 
 
                                              misa u   18:30 

+ Eva Pavošević 
 
 

- za župljane 
 

+ Čedomil Lovošević i  
+ Marija i Mirko Molnar 
 

MV ZA POKOJNE: Gospodine, pokojnom (pokojnoj, pokojnima)  ___za kojega (koju, koje) 
molimo i prikazujemo ovu svetu misu, daruj mjesto u Kraljevstvu nebeskom, molimo te. 

MV ZA SPROVODNU: Spomeni se, Gospodine, sluge svoga (službenice svoje) _______za 
kojega (koju) smo molili na sprovodu, a molimo i na ovoj svetoj misi, nagradi ga (ju) životom 
vječnim u svome Kraljevstvu, molimo te. 

MV ZA ZDRAVLJE: Spomeni se, Gospodine, potrebe vjernika za zdravljem i obdari ih 
snagom i blagoslovom, molimo te



  
 

ŽUPA VALPOVO 
FILIJALE  ŠAG – NARD – VINOGRADCI 

I ŽUPA BOCANJEVCI I FILIJALA GORICA 
   ŽUPNI OGLASI  - 1. svibnja 2022. 

 

Prva pričest u Bocanjevcima, 1. svibnja u 11:00 
   Prva pričest u Šagu, 8. svibnja u 11:00 

Ispovijed prvopričesnika i roditelja u subotu u 9:00. 
Prva pričest u Valpovu, 15. svibnja u 11:00 
Krizma u Valpovu, subota, 7. svibnja 2022. u 11:00. 
Ispit krizmanika za krizmu je u utorak, 3. svibnja u 19:30 u župnoj 
crkvi u Valpovu. 
 
1. svibnja 2022. 3. vazmena nedjelja 

Šag, misa u 8:30 (JM) 
Nard, misa u 9:30 (JM) 
Vinogradci, misa u 9:30  
Bocanjevci, misa i prva pričest u 11:00  
Bocanjevci, 1. svibnja, sv. Filip i Jakov, ap. crkveni god 

 
3. svibnja 2022. utorak, sv. Filip i Jakov, ap. crkveni god 

Bocanjevci, misa u 17:00  
 
7. svibnja 2022. subota, krizma u Valpovu u 11:00 
 
8. svibnja 2022. 4. vazmena nedjelja 
GODIŠNJE EUHARISTIJSKO KLANJANJE U ŽUPNOJ CRKVI 

Šag, misa i prva pričest u 11:00  
Nard, misa u 8:30 (JM) 
Bocanjevci, misa u 9:30 (JM) 
 

15. svibnja 2022. 5. vazmena nedjelja 
Prva pričest u Valpovu u 11:00 
Šag, misa u 8:30 (JM) 
Bocanjevci, misa u 9:30 (JM) 

 
22. svibnja 2022. 6. vazmena nedjelja 

Nard, misa u 8:30 (JM) 
Šag, misa u 9:30 (JM) 
Vinogradci, misa u 9:30  
Bocanjevci, misa u 10:30 



  
 

Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 
ŽUPNI OGLASI  1. svibnja 2022. 

 
Prva pričest u Bocanjevcima, 1. svibnja u 11:00 
Prva pričest u Šagu, 8. svibnja u 11:00    
Ispovijed prvopričesnika i roditelja u subotu u 9:00. 
Prva pričest u Valpovu, 15. svibnja u 11:00 
Krizma u Valpovu, subota, 7. svibnja 2022. u 11:00. 
Ispit krizmanika za krizmu je u utorak, 3. svibnja u 19:30 u župnoj 
crkvi u Valpovu. 
Plaćanje lukna u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

1. svibnja 2022. 3. vazmena nedjelja 
Vinogradci, misa u 9:30  
Bocanjevci, misa i prva pričest u 11:00  
Bocanjevci, 1. svibnja, sv. Filip i Jakov, ap. crkveni god 

 
3. svibnja 2022. sv. Filip i Jakov, ap. crkveni god 

Bocanjevci, misa u 17:00  
 

7. svibnja 2022. subota, krizma u Valpovu u 11:00. 
 
8. svibnja 2022. 4. vazmena nedjelja 

Bocanjevci, misa u 9:30 (JM) 
 
15. svibnja 2022. 5. vazmena nedjelja 

Prva pričest u Valpovu u 11:00 
Bocanjevci, misa u 9:30 (JM) 

 
22. svibnja 2022. 6. vazmena nedjelja 

Vinogradci, misa u 9:30  
Bocanjevci, misa u 10:30 
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