
                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO 
ŽUPNI OGLASI 
30. svibnja 2021. 

PRESVETO TROJSTVO – 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.  

 TIJELOVO je četvrtak, 3. lipnja 2021. Mise su u 8:00 i 18:30. Tijelovska procesija je 
u 9:00, a ići će drugim putem radi radova na Trgu. Procesija iz crkve kroz župni dvor 
izlazi desno na ulicu Franje Tuđmana, lijevo ulicom Braće Radića, pa desno prolazom 
kroz Vijenac Hrvatske Republike, gdje je prva i druga postaja, zatim desno pješačkom 
stazom u Osječkoj ulici do prostora pred Konzumom gdje je treća postaja i natrag 
ulicom Franje Tuđmana u crkveni dvor gdje je četvrta postaja. Tijelovska procesija je 
uz puhački orkestar DVD Valpova. Pozvani su ovogodišnji prvopričesnici, bez 
prvopričesničkih haljina, da sudjeluju u tijelovskoj procesiji i bacaju latice ruža putem 
procesije. 

 Prvi petak u mjesecu je ovoga tjedna. Ispovijed i pobožnost Presvetom Srcu Isusovom 
je kao obično. 

 Đakon vlč. Bruno Diklić ima svećeničko ređenje je 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. 
 

 
 

 

  

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


Župna crkva Valpovo  
nakane sv. misa 2021. 

 
30. 5. nedjelja                                 8:00     
PRESVETO TROJSTVO  
                                                       9:30 
 
                                                      18:30 

- za župljane 
 

+ Karolina i Tomo Matoković 
 

+ Franjo Lešić 
 

31. 5. ponedjeljak              misa u 18:30  
9. tjedan kroz godinu 
Pohod BDM 
 

+ Stjepan i Davor Skelac 
+ Nikola Špoljarić 
+ Božo i Anica Barišić 
 

1. 6. utorak                       misa u 18:30  
9. tjedan kroz godinu 
sv. Justin, mč. 
13. utoraka sv. Antunu (12.)  
 

+ Anka Reder 
+ Vladimir, Marija i Pavo Bošnjak 
+ obitelj Horvatić 
 

2. 6. srijeda,                       misa u 18:30  
9. tjedan kroz godinu, svagdan 
 

+ Borislav Matić 
+ Josip Bijader 
+ Mijo i Kata Pavošević 
 

3. 6. četvrtak                        misa u 8:00  
TIJELOVO – PROCESIJA             9:00 
Bocanjevci                          misa u 17.00                      
                                            misa u 18:30 
 

- za narod 
 
 

+ Adam Pavošević 

4. 6. petak                          misa  u  18:30   
9. tjedan kroz godinu, svagdan 
prvi petak 
 

+ obitelji Kuna 
+ Josip i Ana Cvenić 
 

5. 6. subota                        misa  u  18:30  
9. tjedan kroz godinu 
sv. Bonifacije, b. i mč. 

+ obitelji Batinić 
+ Jozo Jerković 
+Ivan Jakopiček 
 

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  - 30. svibnja 2021. 

 

30. svibnja 2021. PRESVETO TROJSTVO 
Nard, misa u 8:30  
Šag, misa u 8:30  (JM) 
Bocanjevci, misa u 9:30 (JM) 

3. lipnja 2021. četvrtak, TIJELOVO 
Bocanjevci, misa u 17:00  

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

9. lipnja 2021. srijeda, 10. tjedan kroz godinu 
Bocanjevci, misa u 17:00  

11. lipnja 2021. petak, Srce Isusovo 
Nard, misa u 11:00, ispovijed od 10:30 
Šag, misa u 17:00, ispovijed od 16:00 

13. lipnja 2021. 11. nedjelja kroz godinu – B -  
Bocanjevci, misa u 9:30 
Šag, misa u 10:30  
Vinogradci, misa u 11:00 (sv. Antun Padovanski) (JM) 

16. lipnja 2021. srijeda, 11. tjedan kroz godinu 
Bocanjevci, misa u 17:00  

20. lipnja 2021. 12. 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 



  
 

Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  30. svibnja 2021. 
 

 

30. svibnja 2021. PRESVETO TROJSTVO – B -  
Bocanjevci, misa u 9:30 (JM) 

3. lipnja 2021. četvrtak, TIJELOVO 
Bocanjevci, misa u 17:00  

6. lipnja 2021. 10. nedjelja kroz godinu – B -  
Vinogradci, misa u 8:30  
Bocanjevci, misa u 9:30 

9. lipnja 2021. srijeda, 11. tjedan kroz godinu 
Bocanjevci, misa u 17:00  

13. lipnja 2021. 11. nedjelja kroz godinu – B -  
Bocanjevci, misa u 9:30 
Vinogradci, misa u 11:00 (sv. Antun Padovanski) (JM) 

16. lipnja 2021. srijeda, 11. tjedan kroz godinu 
Bocanjevci, misa u 17:00  

20. lipnja 2021. 12. nedjelja kroz godinu – B -  
Vinogradci, misa u 8:30  
Bocanjevci, misa u 9:30 
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