
                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO 
ŽUPNI OGLASI 
20. lipnja 2021. 

12. nedjelja kroz godinu  – B –  
www.zupa-valpovo.com 

              ŽUPA VALPOVO FACEBOOK 
 
 Župni ured je otvoren od 9:00 do i 11:00 i od 17:00 do 18:00. 
 OTVORENA CRKVA je svaki dan od 9:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00. 
 Mise radnim danom su u 18:30, subotom u 8:00.  
 Euharistijsko klanjanje je u četvrtak poslije mise.  
 Đakon vlč. Bruno Diklić ima svećeničko ređenje na Petrovo u Đakovu, 29. lipnja u 

10:30, a mladu misu u Slavonskom Brodu 4. srpnja. Vlč. Bruno nas poziva i na 
ređenje i na mladu misu. Na mladoj misi će pjevati valpovački župni mješoviti zbor, a 
zbor mladih na trodnevnici, u srijedu prije mlade mise. Pozivam vas da zajednički  kao 
župa skupimo dar za mladomisnika. Darove donesite u župni ured ili č. s. Danijeli. 

 Na župnim objektima imamo radove koje financiraju fondovi EU, a imamo i radove 
koje trebamo sami platiti. Treba izmijeniti većinu prozora na pastoralnom centru u 
prizemlju. Potrebni su darovi župljana. 

 U Vinogradcima je danas godišnje  klečanje: s misom u 10:30. 
 Godišnji izlet i susret župnih suradnika i župljana je u utorak, 22. lipnja na odmorištu 

Kuna, prema Ladimirevcima, od 10:00 do 16:00. Pozvani su ministranti s roditeljima, 
bračni parovi, vjeroučitelji, pjevači, čitači, članovi župnih vijeća, članovi župnog 
caritasa i svi drugi suradnici i župljani koji se jave, uz sudjelovanje od 20 kn, s tim da 
ministranti i djeca ne plaćaju ništa. Prijave su još danas. 

 Mali pjevači i ministranti idu na izlet u Sikirevce u subotu, 26. lipnja. Polazak je u 
9:00 s autobusnog kolodovora. 

 Zajednica Vjera i svjetlo ima svoj susret u nedjelju, 27. lipnja poslije podne sa 
sudjelovanjem na večernjoj misi. 

 30. godišnjica 107 briga slavi se u drugi ponedjeljak, 28. lipnja. Misa je večernja u 
18:30. 

 
 

 

  

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


Župna crkva Valpovo  
nakane sv. misa 2021. 

 
20. 6. nedjelja                                 8:00     
12. nedjelja kroz godinu -  B -   
                                                       9:30 
 
                                                      18:30 

- za župljane 
 

+ Ivica i Ivan Poljak 
 
+ Drago i Iva Jaman 
+ Ana i Stipo Sladoja 
 

21. 6. ponedjeljak              misa u 18:30  
12. tjedan kroz godinu,  
sv. Alojzije Gonzaga, r. 
 

+ Darko i Ružica Vicić 
+ Vjekoslav Šimenić 
 

22. 6. utorak                       misa u 18:30  
12. tjedan kroz godinu, svagdan 
 

+ Nives Ivanković 
+ Nikola i Anica Petrović 
+ Josip i Marija Ungar 
 

23. 6. srijeda,                       misa u 18:30  
12. tjedan kroz godinu, svagdan                      
 

+ Jozo, Đuro i Janja Đurković 
+ Goran, Zlata i Stjepan Balikić 
 

24. 6. četvrtak                    misa u 18:30  
12. tjedan kroz godinu, 
Rođenje sv. Ivana Krstitelja, svetkovina 
                

+ Ivan i Ivana Kuzman 
+ Ivan i Marija Pađen 
+ Davor Čiljak 
+ obitelji Čuljak 
 

25. 6. petak                          misa  u 18:30   
12. tjedan kroz godinu, svagdan 
   

+ obiteljhi Zemljak 
+ Milan Đurković 
+ obitelji Horvatić 
 

26. 6. subota                        misa  u  8:00  
12. tjedan kroz godinu 
BDM u subotu 
 

+ Marija i Matija Skelac 
+ Ivan Bilić 
 

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  - 20. lipnja 2021. 

 
Đakon vlč. Bruno Diklić ima svećeničko ređenje na Petrovo u Đakovu, 29. 
lipnja u 10:30, a mladu misu u Slavonskom Brodu 4. srpnja. Vlč. Bruno nas 
poziva i na ređenje i na mladu misu. Pozivam vas da zajednički  kao župa 
skupimo dar za mladomisnika. Darove donesite zvonarici. 

20. lipnja 2021. 12. nedjelja kroz godinu – B -  
Šag, misa u 8:30  (JM) 
Nard, misa u 9:30 (JM) 
Bocanjevci, misa u 9:30 
Vinogradci, misa i klečanje u 10:30  

27. lipnja 2021. 13. nedjelja kroz godinu – B –  
Nard, misa u 8:30   
Šag, misa u 9:30  
Vinogradci, misa u 8:30 (JM) 
Bocanjevci, misa u 9:30 (JM) 
 

4. srpnja 2021. 14. nedjelja kroz godinu – B –  
Mlada misa vlč. Bruno Diklić, Slavonski Brod,  
Župa sv. Dominika Savia 
mise su samo u Valpovu: u 8:00, u 9:30 i 18:30 
 

11. srpnja 2021. 15. nedjelja kroz godinu – B –  
Vinogradci, misa u 8:30 (JM) 
Bocanjevci, misa u 9:30 (JM) 
 

18. srpnja 2021. 16. nedjelja kroz godinu – B –  
Šag, misa u 8:30  (JM) 
Nard, misa u 9:30 (JM) 
Vinogradci, misa u 8:30  
Bocanjevci, misa u 9:30  

 
20. srpnja 2021. sv. Ilija, prorok 

Bocanjevci, misa u 19:00  
 

25. srpnja 2021. 16. nedjelja kroz godinu – B –  
Šag, misa u 8:30  (JM) 
Bocanjevci, misa u 9:30 (JM) 



  
 

Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  20. lipnja 2021. 
 

Đakon vlč. Bruno Diklić ima svećeničko ređenje na Petrovo u Đakovu, 29. 
lipnja u 10:30, a mladu misu u Slavonskom Brodu 4. srpnja. Vlč. Bruno nas 
poziva i na ređenje i na mladu misu. Pozivam vas da zajednički  kao župa 
skupimo dar za mladomisnika. Darove donesite zvonarici. 
 

20. lipnja 2021. 12. nedjelja kroz godinu – B -  
Bocanjevci, misa u 9:30 
Vinogradci, misa i klečanje u 10:30  

27. lipnja 2021. 13. nedjelja kroz godinu – B –  
Vinogradci, misa u 8:30 (JM) 
Bocanjevci, misa u 9:30 (JM) 
 

4. srpnja 2021. 14. nedjelja kroz godinu – B –  
Mlada misa Vlč. Bruno Diklić, Slavonski Brod,  
Župa sv. Dominika Savia 
mise su samo u Valpovu: u 8:00, u 9:30 i 18:30 

 
11. srpnja 2021. 15. nedjelja kroz godinu – B –  

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

18. srpnja 2021. 16. nedjelja kroz godinu – B –  
Vinogradci, misa u 8:30  
Bocanjevci, misa u 9:30  
 

20. srpnja 2021. sv. Ilija, prorok 
Bocanjevci, misa u 19:00  
 

25. srpnja 2021. 16. nedjelja kroz godinu – B –  
Šag, misa u 8:30  (JM) 
Bocanjevci, misa u 9:30 (JM) 
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