
                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM 
VALPOVO 

ŽUPNI OGLASI 
u pandemiji koronavirusa 

3. siječnja 2021. 
2. nedjelja po Božiću - B – 

www.zupa-valpovo.com 
ŽUPA VALPOVO FACEBOOK 

 
 U pandemiji koronavirusa na vjerskim okupljanjima i dalje je nužno pridržavanje 

epidemioloških uputa: higijena i dezinfekcija ruku, razmak u zatvorenom prostoru 
koliko je moguć, maske su obavezne.  

 Lukno i darovi za obnovu župnih objekata su trajno potrebni. Hvala svima koji su 
platili lukno za ovu godinu i hvala onima koji uplaćuju za obnovu crkve. 
 

 Danas je dan molitve i pomoći za stradale u potresima u Sisačkoj biskupiji. Skupljanje 
novčane pomoći  je od danas do slijedeće nedjelje. Priloge možete ostaviti u 
pripremljenim košarama.  

 
 Župni ured je otvoren od 9:00 do i 11:00 od ponedjeljka do petka. Za hitne potrebe 

može se doći i u drugo vrijeme. 
 OTVORENA CRKVA je svaki dan od 7:00 do 12:00 i nedjeljom od 17:00 do 19:30. 
 Mise radnim danom su u 8:00.  
 BOGOJAVLJENJE, (TRI KRALJA) je u srijedu, 6. siječnja 2021. Misa i blagoslov 

vode je u 8:00, ostale mis e su u 9:30 i 18:30. 
KRŠTENJE GOSPODINOVO je u sljedeću nedjelju, 10. siječnja 2021. 

 
 Nadbiskupijski dan molitve za smirivanje i prestanak pandemije je u petak, 8. siječnja 

2021. Uz post ili nemrs toga dana smo pozvani na cjelodnevnu molitvu po 
predloženom rasporedu:  
7:30 molitva krunice radosnih otajstava  
8:00 misa i molitva pape Franje za prestanak pandemije 
8:30 izlaganje Presvetog i klanjanje u tišini  
11:30 molitva krunice  otajstava svjetla i Anđeo Gospodnji 
 
15:00 izlaganje Presvetog i pobožnost Milosrđu Božjem 
16:00 klanjanje u tišini 
18:00 molitva krunice žalosnih otajstava 
18:30 misa i molitva pape Franje za prestanak pandemije  
 

 Blagoslov obitelji i domova počinjemo u drugi ponedjeljak, 11. siječnja uz predhodnu 
najavu i upit. Raspored mora biti prilagodljiv pa ga ne objavljujemo odmah. Blagoslov 
obitelji u okolnostima pandemije koronavirusa mora se obaviti uz pridržavanje 
epidemioloških mjera svećenika, ministranata i vjernika.   

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


Župna crkva Valpovo 

nakane sv. misa 2021. 
 

3. 1. nedjelja                                   8:00                                                                                                                                                                                                               
2. nedjelja po Božiću                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                          9:30  
 
 
                                                        18:30  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- za župljane 
 

 + Ivan, Kata i Martin Fritsch 
 + Franka Ivić 
 
 + Janja i Marko Čičak 
 + Ivan Rebrina 
 

4. 1. ponedjeljak        misa                8:00 
           2. tjedan po Božiću                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 + č.s. Dobroslava Gregov 
 + Gordana Kajić 
 + Lucija Orešković, sprovodna 
 + Janja Andrejev, sprovodna 
 

5. 1. utorak                 misa               8:00   
           2. tjedan po Božiću                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 + Jelena i Bernarda Kelrajter 
 + Anica Buljan 
  

6. 1. srijeda                misa               8:00  
          Bogojavljenje Tri kralja 
                                                         9:30 
                                                          
                                                         18:30 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- na nakanu 
  
 + Kata Franić i + obitelji Franić 
 
 + Pero, Nevenka i Anica Kuna 
 + obitelji Jurlina i Cvenić 
 

7. 1. četvrtak              misa              8:00          
            2. tjedan po Božiću                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
             

 + Josip Brkić 
 + obitelji Mišić i Majić 

8. 1. petak              misa                    8:00        
            2. tjedan po Božiću                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                         18:30 
 

 + obitelji Samardžija i Marinić 
 

- zahvala BDM Brze pomoći  

9. 1. subota            misa                     8:00    
           2. tjedan po Božiću                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
pobožnost bl. Mariji Petković 

  + Jure i Tomica Pušić 
  + obitelji Varga 
 

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  - 3. siječnja 2021. 

u pandemiji koronavirusa 
 

 U pandemiji koronavirusa na vjerskim okupljanjima i dalje je nužno 
pridržavanje epidemioloških uputa. Maske su obavezne. 

 Blagoslov obitelji u okolnostima pandemije koronavirusa mora se obaviti 
uz pridržavanje epidemioloških mjera svećenika, ministranata i vjernika. 
Blagoslov obitelji i domova odgađamo POSLIJE 10. siječnja. Raspored 
mora biti prilagodljiv pa ga ne objavljujemo odmah. 

 Danas je dan molitve i pomoći za stradale u potresima u Sisačkoj 
biskupiji. Skupljanje novčane pomoći  je od danas do slijedeće nedjelje.  
 

3. siječnja 2021. 2. nedjelja po Božiću 
mise i blagoslov vode:  
Šag u 8:30 (JM) 
Nard u 9:30   (JM) 
Bocanjevci u 9:30 

 
6. siječnja 2021. srijeda 

Šag, misa u 8:30 
Bocanjevci, misa u 9:30 

10. siječnja 2021. Nedjelja Krštenja Gospodinovog 
Šag, misa u 8:30   
Nard, misa u 9:30    
Bocanjevci, misa  u 8:30 (JM) 
Vinogradci, misa u 9:30  (JM) 

17. siječnja 2021. 2. nedjelja kroz godinu 
Nard, misa u 8:30   (JM) 
Šag, misa u 9:30 (JM)   
Bocanjevci, misa  u 9:30  
 

24. siječnja 2021. 3. nedjelja kroz godinu 
Šag, misa u 8:30   
Nard, misa u 9:30   
Bocanjevci, misa  u 8:30 (JM) 
Vinogradci, misa u 9:30  (JM)



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  3. siječnja 2021. 
u pandemiji koronavirusa 

 
 U pandemiji koronavirusa na vjerskim okupljanjima i dalje je nužno 

pridržavanje epidemioloških uputa. Maske su obavezne. 

 Blagoslov obitelji u okolnostima pandemije koronavirusa mora se obaviti 
uz pridržavanje epidemioloških mjera svećenika, ministranata i vjernika. 
Blagoslov obitelji i domova odgađamo POSLIJE 10. siječnja. Raspored 
mora biti prilagodljiv pa ga ne objavljujemo odmah. 

 Danas je dan molitve i pomoći za stradale u potresima u Sisačkoj 
biskupiji. Skupljanje novčane pomoći  je od danas do slijedeće nedjelje.  
 

 

 
3. siječnja 2021. 2. nedjelja po Božiću 

misa i blagoslov vode:  
Bocanjevci u 9:30 

 
6. siječnja 2021. srijeda 

Bocanjevci, misa u 9:30 

10. siječnja 2021. Nedjelja Krštenja Gospodinovog 
Bocanjevci, misa  u 8:30 (JM) 
Vinogradci, misa u 9:30   (JM) 

17. siječnja 2021. 2. nedjelja kroz godinu 
Bocanjevci, misa  u 9:30  
 

 
24. siječnja 2021. 3. nedjelja kroz godinu 

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

 
 


	www.zupa-valpovo.com
	ŽUPA VALPOVO FACEBOOK
	KRŠTENJE GOSPODINOVO je u sljedeću nedjelju, 10. siječnja 2021.
	mise i blagoslov vode:
	Šag u 8:30 (JM)
	Bocanjevci u 9:30
	6. siječnja 2021. srijeda
	Šag, misa u 8:30
	Bocanjevci, misa u 9:30
	10. siječnja 2021. Nedjelja Krštenja Gospodinovog
	17. siječnja 2021. 2. nedjelja kroz godinu
	24. siječnja 2021. 3. nedjelja kroz godinu
	3. siječnja 2021. 2. nedjelja po Božiću
	misa i blagoslov vode:
	Bocanjevci u 9:30
	6. siječnja 2021. srijeda
	Bocanjevci, misa u 9:30
	10. siječnja 2021. Nedjelja Krštenja Gospodinovog
	17. siječnja 2021. 2. nedjelja kroz godinu
	24. siječnja 2021. 3. nedjelja kroz godinu

