
                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM 
VALPOVO 

ŽUPNI OGLASI 
u pandemiji koronavirusa 

24. siječnja 2021. 
3. NEDJELJA KROZ GODINU - B – 

NEDJELJA BOŽJE RIJEČI 
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 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 do kraja siječnja.  
 Blagoslov obitelji i domova je pri kraju.                     
 24. 1. 2021. NEDJELJA   od 11:00:       VJ. HRV. REPUBLIKE 
 25. 1. 2021. PONEDJELJAK  od 9:30:       BOCANJEVCI 
 26. 1. 2021. UTORAK    od 9:30  NARD  
 27. 1. 2021. SRIJEDA  od 9:30:    ŠAG 
 
 Sv. Ivan Bosco, pz. je u nedjelju. Dan ministranata obilježit će se s misom u 9:30. 
 Tečaj priprave za ženidbu koji je trebao biti u Valpovu u veljači 2021. odgađa se do 

ožujka, odnosno do popuštanja epidemioloških mjera.  

  

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


Župna crkva Valpovo 

nakane sv. misa 2021. 
 

24. 1. nedjelja                                   8:00                                                                                                                                                                                                               
3. NEDJELJA KROZ GODINU – B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                          9:30  
 
                                                        18:30  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- za župljane 
 

 + Ana, Ivan i Matija Vučićki 
  
 + Teodora  i Stjepan Kitak 
 + Antun Bogdan  
 + obitelji Bogdan 
 

25. 1. ponedjeljak        misa                8:00 
           3. tjedan kroz godinu  
           OBRAĆENJE SV. PAVLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 + Anica i Ivan Adžić 
 + Zvonko Kuna  
 + Anica i Frano Ćosić 
 + Pavo Horvat 
 

26. 1. utorak                 misa               8:00   
           3. tjedan kroz godinu 
            Sv. Timotej i Tit, b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 + Marija, Pavo i Vladimir Bošnjak 
 + Miroslav Bebeši 
 + obitelji Mađarecić 
  

27. 1. srijeda                misa               8:00  
         3. tjedan kroz godinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 + Anica, Ivica i Antun Ižaković 
 + Mijo i Kata Pavošević 
 + Petar Zvonimir Mandić 
 

28. 1. četvrtak              misa              8:00          
            3. tjedan kroz godinu    
            Sv. Toma Akvinski, pz. cn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
             

 + Marko, Gordana, Filip i Anđa Grbeša 
 + Marin i  Janja Matanović 
 + Zvonko Santaj 
 

29. 1. petak              misa                    8:00        
            3. tjedan kroz godinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                             

 + Ivan Kopjar 
 + Mara i Pero Mihaljević 
 + Tanja Ćuk 

30. 1. subota            misa                     8:00    
           3. tjedan kroz godinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
            BDM u subotu 

  + Josip i Pavica Moravek 
  +  Krista i Franjo Mamužić 
  
 

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  - 24. siječnja 2021. 
u pandemiji koronavirusa 

 
 U pandemiji koronavirusa na vjerskim okupljanjima i dalje je nužno 

pridržavanje epidemioloških uputa. Maske su obavezne. 

 Blagoslov obitelji i domova je od 11. do 27. siječnja 2021. Blagoslov obitelji 
u okolnostima pandemije koronavirusa mora se obaviti uz pridržavanje 
epidemioloških mjera svećenika, ministranata i vjernika.  
RASPORED:  
25. 1. 2021. PONEDJELJAK   od 9:30:       BOCANJEVCI  
26. 1. 2021. UTORAK     od 9:30:  NARD  
27. 1. 2021. SRIJEDA   od 9:30:    ŠAG 
 

 Tečaj priprave za ženidbu koji je trebao biti u Valpovu u veljači 2021. 
odgađa se do ožujka 2021., odnosno do popuštanja epidemioloških mjera.  

 
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) 

31. siječnja 2021. 4. nedjelja kroz godinu 
- blagoslov svijeća i blagoslov grla 
Nard, misa u 8:30   (JM) 
Šag, misa u 9:30 (JM)   
Vinogradci, misa u 8:30   
Bocanjevci, misa  u 9:30  
 

7. veljače 2021.  5. 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  24. siječnja 2021. 
u pandemiji koronavirusa 

 
 U pandemiji koronavirusa na vjerskim okupljanjima i dalje je nužno 

pridržavanje epidemioloških uputa. Maske su obavezne. 

 Blagoslov obitelji i domova je od 11. do 27. siječnja 2021. Blagoslov obitelji 
u okolnostima pandemije koronavirusa mora se obaviti uz pridržavanje 
epidemioloških mjera svećenika, ministranata i vjernika.  
RASPORED:  
25. 1. 2021. PONEDJELJAK   od 9:30:       BOCANJEVCI  
26. 1. 2021. UTORAK     od 9:30:  NARD  
27. 1. 2021. SRIJEDA   od 9:30:    ŠAG 
 

 Tečaj priprave za ženidbu koji je trebao biti u Valpovu u veljači 2021. 
odgađa se do ožujka 2021., odnosno do popuštanja epidemioloških mjera.  

 
 
24. siječnja 2021. 3. nedjelja kroz godinu 

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

31. siječnja 2021. 4. nedjelja kroz godinu 
- blagoslov svijeća i blagoslov grla 
Vinogradci, misa u 8:30   
Bocanjevci, misa  u 9:30  
 

7. veljače 2021.  5. nedjelja kroz godinu 
Bocanjevci, misa  u 8:30 (JM) 
Vinogradci, misa u 9:30  (JM) 
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