
                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO 
ŽUPNI OGLASI 

u pandemiji koronavirusa 
14. ožujka 2021. 

4. KORIZMENA NEDJELJA - 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. 

 Župni ured je otvoren od 9:00 do i 11:00 i od 17:00 do 18:00 od ponedjeljka do 
petka.  

 OTVORENA CRKVA je svaki dan od 9:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:o0. 
 Mise radnim danom su u 18:30, subotom u 8:00.  
 Križni put je srijedom i petkom u 18:00 i nedjeljom na groblju u 15:00.  
 Pobožnost 13 utoraka sv. Antunu počinje ovoga tjedna, a molise se uz misu u 18:30. 
 Roditeljski sastanak za roditelje krizmanika je u ponedjeljak, 15. ožujka u župnoj crkvi 

u 19:00. 
 Članovi schönstatskog pokreta ,štovatelji Majke Triputa Divne, imaju molitvu i 

mjesečni susret na treći četvrtak u mjesecu poslije mise u crkvi. 
 Sv. Josip, zaručnik BDM je u  petak, 19. ožujka. Mise su u 8:00, 9:30 i 18:30. 

Papa Franjo proglasio je 8. prosinca 2020. Godinu svetog Josipa o 150 godišnjici 
proglašenja svetog Josipa zaštitnikom Crkve. Godina svetog Josipa traje do 8. prosinca 
2021. 

 Uskrsna  ispovijed  za školsku djecu od 4. do 8. r. OŠ u suprotnoj smjeni od škole, je 
u ponedjeljak i utorak  15. I 16. ožujka u 10:00 i u 16:00. 

 Uskrsna ispovijed za bolersnike u Šagu i Nardu je u srijedu, 17. ožujka od 9:00. 
Uskrnsna ispovijed za bolesnike u Vinogradcima, Bocanjevcima i Gorici je u četvrtak, 
18. ožujka od 9:00. 

 Velika uskrsna ispovijed za sve je u subotu, 20. ožujka  od 9:00 do 11:00 i od 16:00 
do 18:00. 
Uskrsna ispovijed u Nardu, Šagu i Vinogradcima je u subotu, 20. ožujka u 15:00 (dok 
ima vjernika za ispovijed). 

 Uskrsna ispovijed za bolesnike po kućama je u drugi utorak, 23. ožujka 2021. Prijave 
su u župnom uredu. 
Uskrsna ispovijed za bolesnike, koji mogu doći u crkvu,  je u  drugi ponedjeljak, 22. 
ožujka od 10:00, misa u 11:00. 

 Uskrsna ispovijed za sve, osobito za mlade, bit će u drugi petak, 26. ožujka  od 17:00 
do 18:30 i od 19:00 do 20:00.  

 XV nadbiskupijski križni put za mlade bit će u subotu, 20. ožujka 2021. u 16:00, a 
pratit će se uživo na Youtube kanalu Ured za pastoral mladih DJOS. Na križnom putu 
će fizički sudjelovati u centru za duhovne obnove Božje milosrđe na Ovčari samo 
članovi Povjerenstva i DUHOS-a. Na početku će nadbiskup Hranić imati katehezu na 
temu Zašto Bog ne odgovara na našu patnju? Nakon kateheze izmolit će se pobožnost 
križnoga puta i slaviti svetu misu. 
 
 
 
 

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


 

Župna crkva Valpovo nakane sv. misa 2021. 
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- za župljane 
 

 + obitelji Kuna i Barišić 
 + Nikola Brkić 
  
 + obitelji Đaniš 
 + obitelji Majdenić 

15. 3. ponedjeljak        misa            18:30 
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 + Stjepan, Marija i Ivica Lopušić 
 + Rudolf, Marica i Zvonko Coha 
 + obitelji Mihaliček 
 + Katarina, Dominika (ž.) Luka, Mara i  
 + Antun Barić 
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 + Slađana, Antun i Mirko Novoselić 
 + obitelji Bogdan, Horvat i Kovač 
 + Marija i Ivan Fuderer 
 

17. 3. srijeda,                    misa       18:30  
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 + Branko Brkić 
 + Jure i Anica Grgić 
 + Barbara i Josip Ranogajec 
 + Terezija i Slavko Stolla 
 

18. 3. četvrtak              misa            18:30          
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 + Josip Brkić 
 + Josip i Ana Cvenić 
 + obitelji Vagner i Kazimić 
 

19. 3. petak            misa                   8:00        
          sv. Josip, zaručnik BDM    
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 + Jozo Budimčić 
 + Jozo Andričić 
  
 + Mario Perošević 
 
 + Josip, Vinko i Emilija Markić 
 + Josip Špoljarić 
 + Josip, Manda i Stjepan Varžić 
 

20. 3. subota            misa                     8:00    
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  + Jozo Šimošić 
  + Spomenka Francuz 
  + Mara i Jozo Jozinović 
  + Josip i Anica Straka 

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  - 14. ožujka 2021. 

u pandemiji koronavirusa 
 

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

 Roditeljski sastanak za roditelje krizmanika je u ponedjeljak, 15. ožujka u 
župnoj crkvi u 19:00. 

 Krizma u Valpovu, 24. travnja 2021. u 17:00.  Prva pričest u Valpovu, 18. 
travnja 2021. u 11:00. 

 Prva pričest u Bocanjevcima, 1. svibnja 2021. u 11:00.    Prva pričest u Šagu, 9. 
svibnja 2021. u 11:00.  Prva pričest  u Nardu, 16. svibnja 2021. u 11:00. 

 USKRSNA ISPOVIJED ZA BOLESNIKE 
ŠAG , NARD          srijeda,   17. ožujka od 9:00 
VINOGRADCI četvrtak, 18. ožujka od 9:00 
BOCANJEVCI četvrtak, 18. ožujka od 10:00 
GORICA  četvrtak, 18. ožujka od 11:00 

 NARD ŠAG VINOGRADCI - USKRSNA ISPOVIJED ZA SVE  
subota, 20. ožujka  od 15:00   (dok ima vjernika za ispovijed) 

 BOCANJEVCI, GORICA - USKRSNA ISPOVIJED ZA SVE 
srijeda, 24. ožujka od 17:00 (dok ima vjernika za ispovijed) 

 
14. ožujka 2021.  4. korizmena nedjelja 

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

 
21. ožujka 2021.  5. korizmena nedjelja 

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

28. ožujka 2021.  Cvjetnica – nedjelja Muke Gospodnje 
  mise, blagoslov grančica i  čitanje muke Gospodinove 

Nard, misa u 8:30  (JM) 
Šag, misa u 10:00  (JM) 
Bocanjevci, misa  u 11:30  
Vinogradci, misa u 11:30  

 



  
 

Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  14. ožujka 2021. 
u pandemiji koronavirusa 

 
 U pandemiji koronavirusa na vjerskim okupljanjima i dalje je nužno 

pridržavanje epidemioloških uputa. Maske su obavezne. 
 Krizma u Valpovu, 24. travnja 2021. u 17:00. 
 Prva pričest u Bocanjevcima, 1. svibnja 2021. u 11:00. 
 Roditeljski sastanak za roditelje krizmanika je u ponedjeljak, 15. 

ožujka u župnoj crkvi u 19:00. 
 

 USKRSNA ISPOVIJED ZA BOLESNIKE 
VINOGRADCI četvrtak, 18. ožujka od 9:00 
BOCANJEVCI četvrtak, 18. ožujka od 10:00 
GORICA  četvrtak, 18. ožujka od 11:00 

 BOCANJEVCI, GORICA - USKRSNA ISPOVIJED ZA SVE 
srijeda, 24. ožujka od 17:00 (dok ima vjernika za ispovijed) 

 
 
14. ožujka 2021.  4. korizmena nedjelja 

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

21. ožujka 2021.  5. korizmena nedjelja 
Vinogradci, misa u 8:30  (JM) 
Bocanjevci, misa  u 9:30  (JM) 
 

28. ožujka 2021.  Cvjetnica – nedjelja Muke Gospodnje 
  mise, blagoslov grančica i  čitanje muke Gospodinove 

Bocanjevci, misa  u 11:30  
Vinogradci, misa u 11:30  
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