
ŽUPNI OGLASI 2019. 
 SIJEČANJ - PROSINAC 

ŽUPNI URED VALPOVO 



                  

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

2. nedjelja kroz godinu - C –  
20. siječnja 2019. 

                                  www.zupa.valpovo.com 
 

 Mise radnim danom su u 18.30, subotom u 8:00. 

 Župna kateheza počinje ovoga tjedna za sve uzraste po jesenskom rasporedu. 
 Euharistijsko klanjanje je u četvrtak poslije mise. 

 Liturgijska-bibijska skupina ima sastanak u petak u 19:00. 
 Ministrantski sastanak je subotom u 9:00. Priprema za dan ministranata 31. siječnja. 

 Dan Sjemeništa u Valpovu  i u Bocanjevcima je u nedjelju, 27. siječnja 2019. Mise su u Valpovu u 
8:00, u 9:30 i 18:30 i u Bocanjevcima u 11:00. Tada su na misama bogoslovi đakovačkog 
Bogoslovnog sjemeništa i njihovi poglavari koji predvode mise i molitve. Milostinja i darovi toga 
dana su za Bogoslovno sjemenište. To je obveza svake župe u Nadbiskupiji da na taj način pomogne 
uzdržavanje bogoslova. 

 Župna tribina  će biti 4. veljače 2019 u 19:30 Tribinu ima dr. Josip Bošnjaković, prof. psihologije na 
KBF u Đakovu s temom:  Hrabro sanjati i u život snove provoditi. 

 Ženidbeni tečaj u Valpovu počinje 6. veljače 2019. 

 Kip bl. Alojzija Stepinca bit će postavljen i blagoslovljen u crkvi 10. veljače 2019. a blagoslovit će 
ga mons. Đuro Hranić, nadbiskup Đakovačko-osječki na misi u 9:30. Kip je rad Petra Ujevića, 
akademskog kipara, izrađen u umjetnom kamenu. Cijena je 2.500 €. Darovi za kip se primaju u 
župnom uredu. Na kraju će biti objavljen popis darovatelja. Do sada je skupljeno oko 6.000 kn. 

 G. Želimir Sušić, prof. više ne vodi zbor mladih u župi. Zahvala za suradnju s Božjim blagoslovom. 
Zbor mladih sada vodi č. s. Danijela Škoro. Mladima i časnoj želimo plodan rad s Božjim 
blagoslovom. Zbor mladih pjeva na nedjeljnoj večernjoj misi.  
 
 
 
 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe 
kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili 
obnovu župnog doma.   

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


Župna crkva Valpovo  

 nakane sv. misa 2019. 
 

20. 1. nedjelja                       8:00     
2. nedjelja kroz godinu                                                                                                   
                                             9:30 
 
                                           18:30 
osmina za jedinstvo kršćana 

- za župljane  
 
+ Pere i Joka Brkan 
 
+ Josip Bošnjak 
 

21. 1. ponedjeljak               18:30    
sv. Agneza, dj. i mč. 
osmina za jedinstvo kršćana 
 

 + Ana i Niko Piljić 
 + Stjepan i Darko Šargač 

22. 1. utorak                       18:30 
2. tjedan kroz godinu 
osmina za jedinstvo kršćana 
 

 +Marija i Antun Balković 
 +Marija, Josip i Marijan Banaj 
  

23. 1. srijeda                       18:30 
2. tjedan kroz godinu 
osmina za jedinstvo kršćana 

 + Marija i Antun Šimić 
 + Ivica Ivić 
 + Nedeljka Adjić 
 

24. 1. četvrtak                     18:30 
2. tjedan kroz godinu 
osmina za jedinstvo kršćana 
 

 + Slavko Kolarić 
 + Drago Peter 
 

25. 1. petak                         18:30 
Obraćenje sv. Pavla 
osmina za jedinstvo kršćana 
 

 + Ivan Ternaj 
 + obitelji Mađarević 

 

26. 1. subota                        8:00 
sv. Timotej i Tit, b. 
 

 + Anica i Ivan Adžić 
 + Marija, Pavo i Vladimir Bošnjak 

MV  1 ZA POKOJNE: Gospodine, pokojnom (pokojnoj, pokojnima)  ___za kojega 
(koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu misu, daruj mjesto u Kraljevstvu 
nebeskom, molimo te. 

MV 2 ZA POKOJNE: Spomeni se, Gospodine, sluge (službenice, slugu) svoga 
(svoje, svojih) _______za kojega (koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu 
misu, nagradi životom vječnim u svome Kraljevstvu, molimo te. 

MV ZA ZDRAVLJE: Spomeni se, Gospodine, potrebe vjernika za zdravljem, a ti 
ih obdari snagom i blagoslovom, molimo te.



Župa Bezgrešnog začeća BDM Valpovo 
za filijale Vinogradci, Nard, Šag  

ŽUPNI OGLASI  - 20. siječnja 2019. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 6. 7. i 8. 13. 14. i 15. veljače 2019. Ženidbeni tečaj VALPOVO, 19:30. 
 Kip bl. Alojzija Stepinca bit će postavljen i blagoslovljen u župnoj 

crkvi u Valpovu, 10. veljače 2019. a blagoslovit će ga mons. Đuro Hranić, 
nadbiskup Đakovačko-osječki na misi u 9:30.  

 
Šag:  
20. siječnja 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
27. siječnja 2018. Šag u 9:30 misa (JM) 
3. veljače 2019. misa, blagoslov svijeća i blagoslov grla 

u Šagu u 9:30 
11. veljače 2019. ponedjeljak, Gospa Lurdska  

u Šagu: misa 17:00, ispovijed od 16:00. 
17. veljače 2019. Šag u 9:30 misa (JM) 
 
Nard: 
20. siječnja 2018. Nard u 9:30 misa (JM) 
27. siječnja 2018. Nard u 8:30 misa (JM) 
3. veljače 2019. misa, blagoslov svijeća i blagoslov grla 

u Nardu u 11:00     
11. veljače 2019. ponedjeljak, Gospa Lurdska  

u Nardu: misa u 9:00, ispovijed od 8:30 
14. veljače 2019. četvrtak Sv. Valentin, pz. mč.  

u Nardu godišnje klanjanje  
– klečanje s misom u 11:00, ispovijed od 10:30 

17. veljače 2019. Nard u 8:30 misa (JM) 
 
Vinogradci: 
20. siječnja 2018. Vinogradci u 9:30 misa (JE)   
2. veljače 2019. subota, Svijećnica, misa, blagoslov svijeća i blagoslov grla 

u Vinogradcima u 9:30            
10. veljače 2019. Vinogradci  u 8:30 (JM) 
17. veljače 2019. Vinogradci  u 9:30 (JE)   
  



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  20. siječnja 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 6. 7. i 8. 13. 14. i 15. veljače 2019. Ženidbeni tečaj VALPOVO, 19:30. 
 
 Kip bl. Alojzija Stepinca bit će postavljen i blagoslovljen u župnoj 

crkvi u Valpovu, 10. veljače 2019. a blagoslovit će ga mons. Đuro Hranić, 
nadbiskup Đakovačko-osječki na misi u 9:30.  

 
20. siječnja 2019. Bocanjevci u 8:30 (JE)  
 
Za bogoslove i Sjemenište skupljaju se suhomesnati domaći proizvodi u 
subotu 26. siječnja. 
 
27. siječnja 2019. Bocanjevci u 11:00 (DAN SJEMENIŠTA - bogoslovi)  
 
2. veljače 2019. subota, Svijećnica, misa, blagoslov svijeća i blagoslov grla 

         u Bocanjevcima u 17:00 
 
6. veljače 2019. srijeda misa u Bocanjevcima u 17:00 
 
10. veljače 2019.  Gorica u 9:30 (JM) 
 
14. veljače 2019. četvrtak Sv. Valentin, pz. mč.  

u Bocanjevcima misa u 17:00, ispovijed od 16:30. 
 

17. veljače 2019. Bocanjevci u 8:30 (JE)   
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

20. siječnja  2019. 

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 6. 7. i 8. 13. 14. i 15. veljače 2019. Ženidbeni tečaj VALPOVO, 19:30. 
 Kip bl. Alojzija Stepinca bit će postavljen i blagoslovljen u župnoj 

crkvi u Valpovu, 10. veljače 2019. a blagoslovit će ga mons. Đuro Hranić, 
nadbiskup Đakovačko-osječki na misi u 9:30.  

20. siječnja 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
20. siječnja 2018. Nard u 9:30 misa (JM) 
20. siječnja 2019. Bocanjevci u 8:30 (JE)  
20. siječnja 2018. Vinogradci u 9:30 misa (JE)   

 
27. siječnja 2018. Nard u 8:30 misa (JM) 
27. siječnja 2018. Šag u 9:30 misa (JM) 
27. siječnja 2019. Bocanjevci u 11:00 (DAN SJEMENIŠTA - bogoslovi)  
 
2. veljače 2019. subota, Svijećnica, misa, blagoslov svijeća i blagoslov grla 
u Vinogradcima u 9:30          u Bocanjevcima u 17:00 
 
3. veljače 2019. misa, blagoslov svijeća i blagoslov grla 
u Šagu u 9:30     u Nardu u 11:00    
 
10. veljače 2019. Vinogradci  u 8:30 (JM) 
10. veljače 2019.  Gorica u 9:30 (JM) 
 
11. veljače 2019. ponedjeljak, Gospa Lurdska  
u Nardu: misa u 9:00, ispovijed od 8:30 
u Šagu: misa 17:00, ispovijed od 16:00. 
 
14. veljače 2019. četvrtak Sv. Valentin, pz. mč.  
u Nardu godišnje klanjanje – klečanje s misom 11:00, ispovijed od 10:30 
u Bocanjevcima misa u 17:00, ispovijed od 16:30. 
 
17. veljače 2019. Nard u 8:30 misa (JM) 
17. veljače 2019. Šag u 9:30 misa (JM) 
17. veljače 2019. Bocanjevci u 8:30 (JE)   
17. veljače 2019. Vinogradci  u 9:30 (JE)   
 



                  

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

3. nedjelja kroz godinu - C –  
27. siječnja 2019. 

                                  www.zupa.valpovo.com 
 

 Dan Sjemeništa u Valpovu  i u Bocanjevcima je danas. Milostinja i današnji darovi su za Bogoslovno 
sjemenište. To je obveza svake župe u Nadbiskupiji da na taj način pomogne uzdržavanje bogoslova. 

 Zajednica Vjera i svjetlo ima svoj mjesečni susret poslije podne sa sudjelovanjem na večernjoj misi. 

 Blagdan sv. Ivana Bosca i dan ministranata je u četvrtak, 31. siječnja 2019. Misa sa svim 
ministrantima i obnovom ministrantskih obećanja je u 18.30. Domjenak za ministrante i roditelje 
ministranata je u poslije večernje mise. 

 Prvi petak u mjesecu je ovoga tjedna. Ispovijed za prvi petak je od ponedjeljka do petka pola sata 
prije večernje mise. Ispit savjesti je na prvi petak u 17:30. Pobožnost je na prvi petak poslije večernje 
mise s litanijama Srcu Isusovom i euharistijskim blagoslovom. 

 Svijećnica  ili Prikazanje Gospodinovo je u subotu, 2. veljače 2019.  Mise u župnoj crkvi su u 8:00 i 
18.30. Blagoslov svijeća je na obje mise. Na filijalama mise, blagoslov svijeća i blagoslov grla u 
Vinogradcima je u 9:30, a u Bocanjevcima u 17:00. 

 Sv. Blaž, b. mč. je u nedjelju, 3. veljače 2019. Blagoslov grla je poslije svih misa. Na filijalama mise, 
blagoslov svijeća i blagoslov grla je u Nardu u 8:30 i u Šagu u 9:30 

 Župna tribina  će biti 4. veljače 2019 u 19:30 Tribinu ima dr. Josip Bošnjaković, prof.  psihologije na 
KBF u Đakovu s temom:  Hrabro sanjati i u život snove provoditi. 

 Ženidbeni tečaj u Valpovu počinje 6. veljače 2019. 

 Kip bl. Alojzija Stepinca bit će postavljen i blagoslovljen u crkvi 10. veljače 2019. a blagoslovit će 
ga mons. Đuro Hranić, nadbiskup Đakovačko-osječki na misi u 9:30. Kip je rad Petra Ujevića, 
akademskog kipara, izrađen u umjetnom kamenu. Cijena je 2.500 €. Darovi za kip se primaju u 
župnom uredu. Na kraju će biti objavljen popis darovatelja.  

 Nakon svete mise ministranti će dijeliti ispred crkve sličicu s molitvom bl. Alojziju Stepincu za 
proglašenje svetim i kratkim životopisom. Uzmimo, ponesimo i molimo zagovor bl. Alojzija 
Stepinca za svoje obitelji i našu domovinu. 
 
 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe 
kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili 
obnovu župnog doma.   

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


Župna crkva Valpovo  

 nakane sv. misa 2019. 
 

27. 1. nedjelja                       8:00     
3. nedjelja kroz godinu                                                                                                   
                                             9:30 
 
 
                                           18:30 

- za župljane  
 
+ Tea Guljaš i Kata Sever 
+ Petar Zvonimir Mandić 
 
+ Blanka Fischer 
 

28. 1. ponedjeljak               18:30    
sv. Toma Akvinski, pz. cn. 
 

 + Ivan Kopjar 
 + Anica, Ivica i Antun Ižaković 

29. 1. utorak                       18:30 
3. tjedan kroz godinu 
 

 +Danica i Ana Tonković 
 +Ljubica i Marin Galičić 
  

30. 1. srijeda                       18:30 
3. tjedan kroz godinu 

 + Katica i Zvonimir Cvenić 
 + Petar Zvonimir Mandić 
 

31. 1. četvrtak                     18:30 
sv. Ivan Bosco, pz. 
dana ministranata 

 + Stjepan Rakitovac 
 + Jozo i Mara Đurković 
 

1. 2. petak                         18:30 
prvi petak 
 

 + Miroslav Bebeši 
 + Dragan Ižaković 

 
2. 2. subota                        8:00 
SVIJEĆNICA  
PRIKAZANJE GOSPODINOVO  
                                               18:30 
 

 + Adam Slačanac 
 +Kristina i Franjo Mamužić 
 

- na nakanu  

MV  1 ZA POKOJNE: Gospodine, pokojnom (pokojnoj, pokojnima)  ___za kojega 
(koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu misu, daruj mjesto u Kraljevstvu 
nebeskom, molimo te. 

MV 2 ZA POKOJNE: Spomeni se, Gospodine, sluge (službenice, slugu) svoga 
(svoje, svojih) _______za kojega (koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu 
misu, nagradi životom vječnim u svome Kraljevstvu, molimo te. 

MV ZA ZDRAVLJE: Spomeni se, Gospodine, potrebe vjernika za zdravljem, a ti 
ih obdari snagom i blagoslovom, molimo te.



Župa Bezgrešnog začeća BDM Valpovo 
za filijale Vinogradci, Nard, Šag  

ŽUPNI OGLASI  - 27. siječnja 2019. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 6. 7. i 8. 13. 14. i 15. veljače 2019. Ženidbeni tečaj VALPOVO, 19:30. 
 Kip bl. Alojzija Stepinca bit će postavljen i blagoslovljen u župnoj 

crkvi u Valpovu, 10. veljače 2019. a blagoslovit će ga mons. Đuro Hranić, 
nadbiskup Đakovačko-osječki na misi u 9:30.  

 
Šag:  
27. siječnja 2018. Šag u 9:30 misa (JM) 
3. veljače 2019. misa, blagoslov svijeća i blagoslov grla 

u Šagu u 9:30 
11. veljače 2019. ponedjeljak, Gospa Lurdska  

u Šagu: misa 17:00, ispovijed od 16:00. 
17. veljače 2019. Šag u 9:30 misa (JM) 
 
Nard: 
27. siječnja 2018. Nard u 9:30 misa (JM) 
3. veljače 2019. misa, blagoslov svijeća i blagoslov grla 

u Nardu u 11:00     
11. veljače 2019. ponedjeljak, Gospa Lurdska  

u Nardu: misa u 9:00, ispovijed od 8:30 
14. veljače 2019. četvrtak Sv. Valentin, pz. mč.  

u Nardu godišnje klanjanje  
– klečanje s misom u 11:00, ispovijed od 10:30 

17. veljače 2019. Nard u 8:30 misa (JM) 
 
Vinogradci: 
2. veljače 2019. subota, Svijećnica, misa, blagoslov svijeća i blagoslov grla 

u Vinogradcima u 9:30            
10. veljače 2019. Vinogradci  u 8:30 (JM) 
17. veljače 2019. Vinogradci  u 9:30 (JE)   
  



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  27. siječnja 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 6. 7. i 8. 13. 14. i 15. veljače 2019. Ženidbeni tečaj VALPOVO, 19:30. 
 
 Kip bl. Alojzija Stepinca bit će postavljen i blagoslovljen u župnoj 

crkvi u Valpovu, 10. veljače 2019. a blagoslovit će ga mons. Đuro Hranić, 
nadbiskup Đakovačko-osječki na misi u 9:30.  

 
 
27. siječnja 2019. Bocanjevci u 11:00 (DAN SJEMENIŠTA - bogoslovi)  
Za bogoslove i Sjemenište skupljaju se suhomesnati domaći proizvodi. 
Prijevoz je u ponedjeljak. 
 
2. veljače 2019. subota, Svijećnica, misa, blagoslov svijeća i blagoslov grla 

         u Bocanjevcima u 17:00 
 
6. veljače 2019. srijeda misa u Bocanjevcima u 17:00 
 
10. veljače 2019.  Gorica u 9:30 (JM) 
 
14. veljače 2019. četvrtak Sv. Valentin, pz. mč.  

u Bocanjevcima misa u 17:00, ispovijed od 16:30. 
 

17. veljače 2019. Bocanjevci u 8:30 (JE)   
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

27. siječnja  2019. 

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 6. 7. i 8. 13. 14. i 15. veljače 2019. Ženidbeni tečaj VALPOVO, 19:30. 
 Kip bl. Alojzija Stepinca bit će postavljen i blagoslovljen u župnoj 

crkvi u Valpovu, 10. veljače 2019. a blagoslovit će ga mons. Đuro Hranić, 
nadbiskup Đakovačko-osječki na misi u 9:30.  

 
27. siječnja 2018. Nard u 8:30 misa (JM) 
27. siječnja 2018. Šag u 9:30 misa (JM) 
27. siječnja 2019. Bocanjevci u 11:00 (DAN SJEMENIŠTA - bogoslovi)  
 
2. veljače 2019. subota, Svijećnica, misa, blagoslov svijeća i blagoslov grla 
u Vinogradcima u 9:30          u Bocanjevcima u 17:00 
 
3. veljače 2019. misa, blagoslov svijeća i blagoslov grla 
u Šagu u 9:30      u Nardu u 11:00  
 
10. veljače 2019. Vinogradci  u 8:30 (JM) 
10. veljače 2019.  Gorica u 9:30 (JM) 
 
11. veljače 2019. ponedjeljak, Gospa Lurdska  
u Nardu: misa u 9:00, ispovijed od 8:30 
u Šagu: misa 17:00, ispovijed od 16:00. 
 
14. veljače 2019. četvrtak Sv. Valentin, pz. mč.  
u Nardu godišnje klanjanje – klečanje s misom 11:00, ispovijed od 10:30 
u Bocanjevcima misa u 17:00, ispovijed od 16:30. 
 
17. veljače 2019. Nard u 8:30 misa (JM) 
17. veljače 2019. Šag u 9:30 misa (JM) 
17. veljače 2019. Bocanjevci u 8:30 (JE)   
17. veljače 2019. Vinogradci  u 9:30 (JE)   
 



                  

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

BOGOJAVLJENJE - C –  
6. siječnja 2019. 

                                  www.zupa.valpovo.com 
 

 Raspored misa:  
BOGOJAVLJENJE, (TRI KRALJA) nedjelja, 6. siječnja 2019. 
VALPOVO:  misa i blagoslov vode u 8:00, mise u 9:30 i 18:30 

filijale: Šag u 8:30, Nard u 9:30, Bocanjevci u 8:30, Vinogradci  u 9:30 

Ponedjeljak - subota, 7. – 12. siječnja 2019.  mise u  8:00 
Čašćenje bl. Marije od Propetog Petković s litanijama, molitvom i čašćenjem relikvija u četvrtak uz 
misu 
Liturgijska/Biblijska skupina  drugi i četvrti petak u mjesecu 19:00. 
 
KRŠTENJE GOSPODINOVO, 13. siječnja 2019. 
VALPOVO:  8:00, 9:30, 18:30 

filijale: Nard u 8:30, Šag u 9:30, Vinogradci  u 8:30, Gorica u 9:30  

 BLAGOSLOV OBITELJI I DOMOVA  - POSLIJE BOŽIĆA 2018. u župi Valpovo je do 12. siječnja 
06.01. NEDJELJA   od 11:00:       D. CESARIĆA    i     J. J. STROSSMAYERA 
07.01.PONEDJELJAK  od 9:30:   A. B. ŠIMIĆA,  

od 11:30:   Kralja. P. KREŠIMIRA,  A. STEPINCA,  
od 13:30:   VJ. HRV. BRANITELJA 
od 9:30: ZRINSKO–FRANKOPANSKA, DRAVSKA    
od 9:30:  I.G. KOVAČIĆA     i    I. GUNDULIĆA,  
od 12:30  P. PRERADOVIĆA 

08.01. UTORAK   od 9:30:   V. LISINSKOG, A. G. MATOŠA 
I. ZAJCA, Z. KUNC, J. PINTERIĆA  

    od 9:30:   A. MIHANOVIĆA    i     STAROVALPOVAČKI PUT,   
od 11:00:   A. E. MIROLJUBA  
od 9:30:   S. S. KRANJČEVIĆA,     od 12:30:   HRASTIK 

09.01. SRIJEDA  od 9:30:   S. KOLARA    i     KOLODVORSKA,  
od 12:30   N. TESLE 
od 9:30:   BR. RADIĆA    i    OSJEČKA 

10. 01. ČETVRTAK   od 9:30:  Bana J. JELAČIĆA, VALPOVAČKE              
                                                                 TOPLICE 

od 9:30: SUNČANA,   od 11:00   KRALJEVCI,   
od 12:30   I.L. RIBARA,   od 13:30   D. PEJAČEVIĆ    
od 9:30: A. STARČEVIĆA  

11. 01. PETAK   od 9:30:    VJ. HRV. REPUBLIKE     
12. 01. SUBOTA    od 9:30: A. ŠENOE  
13. 01. NEDJELJA   od 11:00  Naknadni blagoslov 
 

Blagoslov obitelji je sveti čin kada svećenik moli Božji blagoslov za Vašu obitelj. Poželjno je da se 
cijela obitelj okupi na molitvu. Za blagoslov treba pripremiti križ, svijeću i svetu vodu. DAR ZA 
BLAGOSLOV KUĆE nije dar svećeniku, nije lukno, nego je dar župi i zahvala Bogu za blagoslov. 

 Naknadni blagoslov treba prijaviti u župnom uredu, posebno ako unaprijed znate da nećete biti doma. 
Naknadni blagoslov je 13. siječnja 2019. /nedjelja/   od 11:00 i 14. siječnja 2019. /ponedjeljak/ od 
9:30 ili koji drugi dan do 20. siječnja 2019. 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe 
kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili 
obnovu župnog doma.   

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


Župna crkva Valpovo  

 nakane sv. misa 2019. 
 

6. 1. nedjelja                       8:00     
TRI KRALJA – C -                                                                     
BOGOJAVLJENJE           9:30 
 
                                           18:30 

- za župljane  
 
+ Marko, Mara i Jozo Piškorjanac 
 
+ Ana, Marija, i Ivan Vučički 
 

7. 1. ponedjeljak                 8:00    
Božićni dani poslije Bogojavljenja 
 

+ obitelji Jurlina i Cvenić 
+ Marija Šikić 

8. 1. utorak                          8:00 
Božićni dani poslije Bogojavljenja 
 

+ obitelji Jukić 
+ Stjepan Vrbešić 
 

9. 1. srijeda                         8:00 
Božićni dani poslije Bogojavljenja 
bl. Marija Petković 

+ Mijo i Kata Pavošević 
+ Kata Franjić i +obitelji Franjić 

10. 1. četvrtak                     8:00 
Božićni dani poslije Bogojavljenja  
 

+ Marica Popović 
+ Filip i Filip Oršulić  
 

11. 1. petak                      8:00 
Božićni dani poslije Bogojavljenja 
 

+ obitelji Milošević 
+ obitelji Bardek 

 
12. 1. subota                     8:00 
Božićni dani poslije Bogojavljenja 
 

+ Tomo, Janja i Kuzman Balentić 
+ obitelji Vučilovski 

MV  1 ZA POKOJNE: Gospodine, pokojnom (pokojnoj, pokojnima)  ___za kojega 
(koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu misu, daruj mjesto u Kraljevstvu 
nebeskom, molimo te. 

MV 2 ZA POKOJNE: Spomeni se, Gospodine, sluge (službenice, slugu) svoga 
(svoje, svojih) _______za kojega (koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu 
misu, nagradi životom vječnim u svome Kraljevstvu, molimo te. 

MV ZA ZDRAVLJE: Spomeni se, Gospodine, potrebe vjernika za zdravljem, a ti 
ih obdari snagom i blagoslovom, molimo te.



Župa Bezgrešnog začeća BDM Valpovo 
za filijale Vinogradci, Nard, Šag  

ŽUPNI OGLASI  - 6. siječnja 2019. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 
Šag:  
BOGOJAVLJENJE, (TRI KRALJA) nedjelja, 6. siječnja 2019.  

Šag u 8:30 (JM) 
13. siječnja 2018. Šag u 9:30 misa (JE) 
20. siječnja 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
27. siječnja 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
 
Nard: 
BOGOJAVLJENJE, (TRI KRALJA) nedjelja, 6. siječnja 2019.  

Nard u 9:30(JM) 
13. siječnja 2018. Nard u 8:30 misa (JE) 
20. siječnja 2018. Nard u 9:30 misa (JM) 
27. siječnja 2018. Nard u 9:30 misa (JM) 
 
Vinogradci: 
BOGOJAVLJENJE, (TRI KRALJA) nedjelja, 6. siječnja 2019.            

Vinogradci  u 9:30(JE) 
13. siječnja 2018. Vinogradci u 8:30 misa (JM)   
20. siječnja 2018. Vinogradci u 9:30 misa (JE)   
  



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  6. siječnja 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

BOGOJAVLJENJE, (TRI KRALJA) nedjelja, 6. siječnja 2019. 
Bocanjevci u 8:30 (JE) 

 
13. siječnja 2019. Gorica u 9:30 (JM)   

20. siječnja 2019. Bocanjevci u 8:30 (JE)  
 
27. siječnja 2019. Bocanjevci u 11:00 (DAN SJEMENIŠTA - bogoslovi)  
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

6. siječnja  2019. 

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
BOGOJAVLJENJE, (TRI KRALJA) nedjelja, 6. siječnja 2019. 
filijale:  Šag u 8:30(JM), Nard u 9:30(JM) 

Bocanjevci u 8:30(JE), Vinogradci  u 9:30(JE) 

13. siječnja 2018. Nard u 8:30 misa (JE) 
13. siječnja 2018. Šag u 9:30 misa (JE) 
13. siječnja 2018. Vinogradci u 8:30 misa (JM)   
13. siječnja 2019. Gorica u 9:30 (JM)   

20. siječnja 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
20. siječnja 2018. Nard u 9:30 misa (JM) 
20. siječnja 2019. Bocanjevci u 8:30 (JE)  
20. siječnja 2018. Vinogradci u 9:30 misa (JE)   

 
27. siječnja 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
27. siječnja 2018. Nard u 9:30 misa (JM) 
27. siječnja 2019. Bocanjevci u 11:00 (DAN SJEMENIŠTA - bogoslovi)  
 
 

 
 
 
 



                  

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

KRŠTENJE GOSPODINOVO - C –  
13. siječnja 2019. 

                                  www.zupa.valpovo.com 
 

 Danas završava Božićno vrijeme i počinje vrijeme kroz godinu, prvi dio do Pepelnice. 
 Raspored misa:  

KRŠTENJE GOSPODINOVO, 13. siječnja 2019. 
VALPOVO:  8:00, 9:30, 18:30 

filijale: Nard u 8:30, Šag u 9:30, Vinogradci  u 8:30, Gorica u 9:30  

 BLAGOSLOV OBITELJI I DOMOVA je bio od 27. prosinca 2018. do 12. siječnja 2019. 
 Naknadni blagoslov je 13. siječnja 2019. /nedjelja/ od 11:00 i 14. siječnja 2019. /ponedjeljak/ od 9:30 

ili koji drugi dan do 20. siječnja 2019. 

 Mise radnim danom nadalje su u 18.30, subotom u 8:00. 

 Župna kateheza za prvopričesnike počinje ovoga tjedna. Za ostale počinje od 21. siječnja. 

 Iznošenje borova i jaslica iz crkve je u utorak i srijedu. 

 Župni Caritas djeluje trajno, sa sastancima i dežuranjem svakoga utorka od 17:00 do 18:00, na prvi 
utorak u mjesecu dijeli hranu i odjeće koliko je ima. Ujedno u to vrijeme i skuplja darove za caritas. 
Ono što donosite u caritas neka bude pomoć, a ne čišćenje ormara. 

 Članovi schönstatskog pokreta, štovatelji Majke Triputa Divne, imaju molitvu i mjesečni susret na 
treći četvrtak u mjesecu poslije mise u crkvi. 

 Župni susret obitelji je u četvrtak u 19:30. 
 Ženidbeni tečaj u Valpovu počinje 6. veljače 2019. 

 Kip bl. Alojzija Stepinca bit će postavljen i blagoslovljen u crkvi 10. veljače 2019. a blagoslovit će 
ga mons. Đuro Hranić, nadbiskup Đakovačko-osječki na misi u 9:30. Kip je rad Petra Ujevića, 
akademskog kipara, izrađen u umjetnom kamenu. Cijena je 2.500 €. Darovi za kip se primaju u 
župnom uredu. Na kraju će biti objavljen popis darovatelja. 
 
 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe 
kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili 
obnovu župnog doma.   

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


Župna crkva Valpovo  

 nakane sv. misa 2019. 
 

13. 1. nedjelja                       8:00     
KRŠTENJE GOSPODINOVO                                                                                                    
                                             9:30 
 
                                           18:30 

- za župljane  
 
+ obitelji Sauer 
 
+ Doma i Mato Zrno  
 

14. 1. ponedjeljak               18:30    
1. tjedan kroz godinu 
 

+ Stjepan Kokić 
+ Stjepan Novoselec 

15. 1. utorak                       18:30 
1. tjedan kroz godinu 
 

+ Marko Kalem 
+ Kristina i Ante Baković 
  

16. 1. srijeda                       18:30 
1. tjedan kroz godinu 
 

+ Vlado i Marica Majetić 
+ Tomo Jurlina 

17. 1. četvrtak                     18:30 
sv. Antun, op.  
 

+ Branko i Ruža Vidić 
+ Ana Kiš 
 

18. 1. petak                         18:30 
1. tjedan kroz godinu 
osmina za jedinstvo kršćana 
 

+ Slavko Mikuličić 
+ Josip Fuis mlađi 

 

19. 1. subota                     8:00 
1. tjedan kroz godinu 
osmina za jedinstvo kršćana 

+ Vladimir Dohnal 
+ Biserka Rikert 

MV  1 ZA POKOJNE: Gospodine, pokojnom (pokojnoj, pokojnima)  ___za kojega 
(koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu misu, daruj mjesto u Kraljevstvu 
nebeskom, molimo te. 

MV 2 ZA POKOJNE: Spomeni se, Gospodine, sluge (službenice, slugu) svoga 
(svoje, svojih) _______za kojega (koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu 
misu, nagradi životom vječnim u svome Kraljevstvu, molimo te. 

MV ZA ZDRAVLJE: Spomeni se, Gospodine, potrebe vjernika za zdravljem, a ti 
ih obdari snagom i blagoslovom, molimo te.



Župa Bezgrešnog začeća BDM Valpovo 
za filijale Vinogradci, Nard, Šag  

ŽUPNI OGLASI  - 13. siječnja 2019. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 6. 7. i 8. 13. 14. i 15. veljače 2019. Ženidbeni tečaj VALPOVO, 19:30 
 

 
Šag:  
13. siječnja 2018. Šag u 9:30 misa (JE) 
20. siječnja 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
27. siječnja 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
3. veljače 2019. misa, blagoslov svijeća i blagoslov grla 

u Šagu u 9:30 
11. veljače 2019. ponedjeljak, Gospa Lurdska  

u Šagu: misa 17:00, ispovijed od 16:00. 
 
Nard: 
13. siječnja 2018. Nard u 8:30 misa (JE) 
20. siječnja 2018. Nard u 9:30 misa (JM) 
27. siječnja 2018. Nard u 9:30 misa (JM) 
3. veljače 2019. misa, blagoslov svijeća i blagoslov grla 

u Nardu u 8:30     
11. veljače 2019. ponedjeljak, Gospa Lurdska  

u Nardu: misa u 9:00, ispovijed od 8:30 
14. veljače 2019. četvrtak Sv. Valentin, pz. mč.  

u Nardu godišnje klanjanje  
– klečanje s misom u 11:00, ispovijed od 10:30 

 
 
Vinogradci: 
13. siječnja 2018. Vinogradci u 8:30 misa (JM)   
20. siječnja 2018. Vinogradci u 9:30 misa (JE)   
2. veljače 2019. subota, Svijećnica, misa, blagoslov svijeća i blagoslov grla 

u Vinogradcima u 9:30            
10. veljače 2019. Vinogradci  u 8:30 (JM) 
  



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  13. siječnja 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 6. 7. i 8. 13. 14. i 15. veljače 2019. Ženidbeni tečaj VALPOVO, 19:30 
 
13. siječnja 2019. Gorica u 9:30 (JM)   

20. siječnja 2019. Bocanjevci u 8:30 (JE)  
 
Za bogoslove i Sjemenište skupljaju se suhomesnati domaći proizvodi u 
subotu 26. siječnja. 
 
27. siječnja 2019. Bocanjevci u 11:00 (DAN SJEMENIŠTA - bogoslovi)  
 
2. veljače 2019. subota, Svijećnica, misa, blagoslov svijeća i blagoslov grla 

         u Bocanjevcima u 17:00 
 
6. veljače 2019. srijeda misa u Bocanjevcima u 17:00 
 
10. veljače 2019.  Gorica u 9:30 (JM) 
 
14. veljače 2019. četvrtak Sv. Valentin, pz. mč.  

u Bocanjevcima misa u 17:00, ispovijed od 16:30. 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

13. siječnja  2019. 

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
13. siječnja 2018. Nard u 8:30 misa (JE) 
13. siječnja 2018. Šag u 9:30 misa (JE) 
13. siječnja 2018. Vinogradci u 8:30 misa (JM)   
13. siječnja 2019. Gorica u 9:30 (JM)   

20. siječnja 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
20. siječnja 2018. Nard u 9:30 misa (JM) 
20. siječnja 2019. Bocanjevci u 8:30 (JE)  
20. siječnja 2018. Vinogradci u 9:30 misa (JE)   

 
27. siječnja 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
27. siječnja 2018. Nard u 9:30 misa (JM) 
27. siječnja 2019. Bocanjevci u 11:00 (DAN SJEMENIŠTA - bogoslovi)  
 
2. veljače 2019. subota, Svijećnica, misa, blagoslov svijeća i blagoslov grla 
u Vinogradcima u 9:30          u Bocanjevcima u 17:00 
 
3. veljače 2019. misa, blagoslov svijeća i blagoslov grla 
u Nardu u 8:30    u Šagu u 9:30 
 
6. 7. i 8. 13. 14. i 15. veljače 2019. Ženidbeni tečaj VALPOVO, 19:30 
 
10. veljače 2019. Vinogradci  u 8:30 (JM) 
10. veljače 2019.  Gorica u 9:30 (JM) 
 
11. veljače 2019. ponedjeljak, Gospa Lurdska  
u Nardu: misa u 9:00, ispovijed od 8:30 
u Šagu: misa 17:00, ispovijed od 16:00. 
 
14. veljače 2019. četvrtak Sv. Valentin, pz. mč.  
u Nardu godišnje klanjanje – klečanje s misom 11:00, ispovijed od 10:30 
u Bocanjevcima misa u 17:00, ispovijed od 16:30. 

 
 
 



17. veljače 2019. Šag u 8:30 misa 
17. veljače 2019. Nard u 9:30 misa 
17. veljače 2019. Bocanjevci u 8:30 
17. veljače 2019. Vinogradci  u 9:30 
 



                  

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

4. nedjelja kroz godinu - C –  
3. veljače 2019. 

                                  www.zupa.valpovo.com 
 

 Danas je sv. Blaž, b. i mč. Blagoslov grla je poslije svih misa. Na filijalama mise, blagoslov svijeća i 
blagoslov grla je u u Šagu u 9:30 i u Nardu u 11:00. 

 Nastavlja se OTVORENA CRKVA svaki dan od 09:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00. Dežurstvo 
je po rasporedu od prosinca. 

 Župna kateheza je po rasporedu. Susreti mladih su petkom u 20:30. 

 Župna tribina  je u ponedjeljak,  4. veljače 2019 u 19:30. Tribinu ima doc. dr. sc. Josip Bošnjaković, 
prof.  psihologije na KBF u Đakovu s temom:  Hrabro sanjati i u život snove provoditi. 

 Ženidbeni tečaj u Valpovu počinje u srijedu, 6. veljače 2019. u 19:30 u pastoralnom centru. Nastavlja 
se 7. i 8. veljače te 13. 14. i 15. veljače. 
 

 Pokret Božjeg milosrđa ima mjesečni susret na prvi četvrtak u mjesecu poslije svete mise. 
 

 Liturgijska/Biblijska skupina  ima susret u petak poslije večernje mise. 

 Kip bl. Alojzija Stepinca bit će postavljen i blagoslovljen u crkvi u nedjelju, 10. veljače 2019. a 
blagoslovit će ga mons. Đuro Hranić, nadbiskup Đakovačko-osječki na misi u 9:30. Kip je rad Petra 
Ujevića, akademskog kipara, izrađen u umjetnom kamenu. Cijena je 2.500 €. Darovi za kip se 
primaju u župnom uredu. Do sada je skupljeno 13.000,00 kn Na kraju će biti objavljen popis 
darovatelja, koji to dopuštaju.  

 Sličicu s molitvom bl. Alojziju Stepincu za proglašenje svetim i kratkim životopisom uzmite na 
stalku za novine  i molite zagovor bl. Alojzija Stepinca za svoje obitelji i našu domovinu. 

 Trodnevnica bl. Alojziju Stepincu i Gospi Lurdskoj bit će u srijedu, četvrtak i petak, 6. 7. i 8. veljače 
u 18:30. 

 Izložba o bl. Alojziju Stepincu Put svetosti zajedno s trodnevnicom može pomoći u pobožnosti 
blaženiku. Izložba će biti do 20. veljače. 

 Čašćenje bl. Marije od Propetog Petković s litanijama, molitvom i čašćenjem relikvija je u subotu uz 
misu u 8:00. 
 
 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe 
kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili 
obnovu župnog doma.   

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


Župna crkva Valpovo  

 nakane sv. misa 2019. 
 

3. 2. nedjelja                       8:00     
4. nedjelja kroz godinu                                                                                                   
                                             9:30 
 
                                           18:30 

- za župljane  
 
+ Marija i Josip Srakić i +Ivan Vučićki 

 
+ Mara Zrno,  
+ Niko, Liposava i Željko Svalina 
 

4. 2. ponedjeljak               18:30    
4. tjedan kroz godinu 
 

 + Milan i Smilja Rogić 
 + Stjepan Franić i +obitelji Franić 

5. 2. utorak                       18:30 
sv. Agata, dj. mč. 
 

 + Josip, Jozo i Manda Kokić 
 + Miroslav Bebeši 
  

6. 2. srijeda                       18:30 
Trodnevnica bl. Alojziju Stepincu i  
Gospi Lurdskoj 

 + Stjepan Francuz 
 + obitelji Ovčar i Sesar 
 

7. 2. četvrtak                     18:30 
Trodnevnica bl. Alojziju Stepincu i  
Gospi Lurdskoj 

 + Ana i Antun Skelac 
 + obitelji Šimić 
 + Nevenka Kuna 
 

8. 2. petak                         18:30 
Trodnevnica bl. Alojziju Stepincu i  
Gospi Lurdskoj 
 

 + Mara i Roko Šovagović 
 + Josip i +obitelji Mutzhaus 

 

9. 2. subota                        8:00 
BDM subotom 
čašćenje bl. Marije Petković 
 

 +Pero, Anđa i Ivan Zelić 
- na nakanu 

MV  1 ZA POKOJNE: Gospodine, pokojnom (pokojnoj, pokojnima)  ___za kojega 
(koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu misu, daruj mjesto u Kraljevstvu 
nebeskom, molimo te. 

MV 2 ZA POKOJNE: Spomeni se, Gospodine, sluge (službenice, slugu) svoga 
(svoje, svojih) _______za kojega (koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu 
misu, nagradi životom vječnim u svome Kraljevstvu, molimo te. 

MV ZA ZDRAVLJE: Spomeni se, Gospodine, potrebe vjernika za zdravljem, a ti 
ih obdari snagom i blagoslovom, molimo te.



Župa Bezgrešnog začeća BDM Valpovo 
za filijale Vinogradci, Nard, Šag  

ŽUPNI OGLASI  - 3. veljače 2019. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 6. 7. i 8. 13. 14. i 15. veljače 2019. Ženidbeni tečaj VALPOVO, 19:30. 
 Kip bl. Alojzija Stepinca bit će postavljen i blagoslovljen u župnoj 

crkvi u Valpovu, u nedjelju, 10. veljače 2019. a blagoslovit će ga mons. 
Đuro Hranić, nadbiskup Đakovačko-osječki na misi u 9:30.  
 Trodnevnica bl. Alojziju Stepincu i Gospi Lurdskoj bit će u srijedu, 

četvrtak i petak, 6. 7. i 8. veljače u 18:30. 
 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:   

Šag: subota u 10:00 
Bocanjevci/Gorica: subota u 11:00 
Vinogradci: subota u 12:00 
Nard: subota: 2. 3. i 4. r. ..5. 6. 7. 8. …1. i 2. r. sr. š….  
Ankica Ranogajec, animatorica župne kateheze. 

 
Šag:  
3. veljače 2019. misa, blagoslov svijeća i blagoslov grla 

u Šagu u 9:30 
11. veljače 2019. ponedjeljak, Gospa Lurdska  

u Šagu: misa 17:00, ispovijed od 16:00. 
17. veljače 2019. Šag u 9:30 misa (JM) 
 
Nard: 
3. veljače 2019. misa, blagoslov svijeća i blagoslov grla 

u Nardu u 11:00     
11. veljače 2019. ponedjeljak, Gospa Lurdska  

u Nardu: misa u 9:00, ispovijed od 8:30 
14. veljače 2019. četvrtak sv. Valentin, pz. mč.  

u Nardu godišnje klanjanje  
– klečanje s misom u 11:00, ispovijed od 10:30 

17. veljače 2019. Nard u 8:30 misa (JM) 
 
Vinogradci: 
2. veljače 2019. subota, Svijećnica, misa, blagoslov svijeća i blagoslov grla 
u Vinogradcima u 9:30            
10. veljače 2019. Vinogradci  u 8:30 (JM) 
17. veljače 2019. Vinogradci  u 9:30 (JE)   
  



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  3. veljače 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 6. 7. i 8. 13. 14. i 15. veljače 2019. Ženidbeni tečaj VALPOVO, 19:30. 
 
 Kip bl. Alojzija Stepinca bit će postavljen i blagoslovljen u župnoj 

crkvi u Valpovu, u nedjelju, 10. veljače 2019. a blagoslovit će ga mons. 
Đuro Hranić, nadbiskup Đakovačko-osječki na misi u 9:30.  

 
 Trodnevnica bl. Alojziju Stepincu i Gospi Lurdskoj bit će u srijedu, 

četvrtak i petak, 6. 7. i 8. veljače u 18:30. 
 

 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:   
Šag: subota u 10:00 
Bocanjevci/Gorica: subota u 11:00 
Vinogradci: subota u 12:00 
Nard: subota: 2. 3. i 4. r. ..5. 6. 7. 8. …1. i 2. r. sr. š….  
Ankica Ranogajec, animatorica župne kateheze. 

 
 
2. veljače 2019. subota, Svijećnica, misa, blagoslov svijeća i blagoslov grla 

         u Bocanjevcima u 17:00 
 
6. veljače 2019. srijeda misa u Bocanjevcima u 17:00 
 
10. veljače 2019.  Gorica u 9:30 (JM) 
 
14. veljače 2019. četvrtak sv. Valentin, pz. mč.  

u Bocanjevcima misa u 17:00, ispovijed od 16:30. 
 

17. veljače 2019. Bocanjevci u 8:30 (JE)   
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

3. veljače  2019. 

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 6. 7. i 8. 13. 14. i 15. veljače 2019. Ženidbeni tečaj VALPOVO, 19:30. 
 Kip bl. Alojzija Stepinca bit će postavljen i blagoslovljen u župnoj 

crkvi u Valpovu, u nedjelju, 10. veljače 2019. a blagoslovit će ga mons. 
Đuro Hranić, nadbiskup Đakovačko-osječki na misi u 9:30.  
 Trodnevnica bl. Alojziju Stepincu i Gospi Lurdskoj bit će u srijedu, 

četvrtak i petak, 6. 7. i 8. veljače u 18:30. 
 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:   

Šag: subota u 10:00 
Bocanjevci/Gorica: subota u 11:00 
Vinogradci: subota u 12:00 
Nard: subota: 2. 3. i 4. r. ..5. 6. 7. 8. …1. i 2. r. sr. š….  
Ankica Ranogajec, animatorica župne kateheze. 

 
 
2. veljače 2019. subota, Svijećnica, misa, blagoslov svijeća i blagoslov grla 
u Vinogradcima u 9:30          u Bocanjevcima u 17:00 
 
3. veljače 2019. misa, blagoslov svijeća i blagoslov grla 
u Šagu u 9:30      u Nardu u 11:00  
 
10. veljače 2019. Vinogradci  u 8:30 (JM) 
10. veljače 2019.  Gorica u 9:30 (JM) 
 
11. veljače 2019. ponedjeljak, Gospa Lurdska  
u Nardu: misa u 9:00, ispovijed od 8:30 
u Šagu: misa 17:00, ispovijed od 16:00. 
 
14. veljače 2019. četvrtak sv. Valentin, pz. mč.  
u Nardu godišnje klanjanje – klečanje s misom 11:00, ispovijed od 10:30 
u Bocanjevcima misa u 17:00, ispovijed od 16:30. 
 
17. veljače 2019. Nard u 8:30 misa (JM) 
17. veljače 2019. Šag u 9:30 misa (JM) 
17. veljače 2019. Bocanjevci u 8:30 (JE)   
17. veljače 2019. Vinogradci  u 9:30 (JE)   



                  

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

5. nedjelja kroz godinu - C –  
bl. Alojzije Stepinac, b. mč. 

10. veljače 2019. 
                                  www.zupa.valpovo.com 

 Kip bl. Alojzija Stepinca blagoslovit će  mons. Đuro Hranić, nadbiskup na misi u 9:30.  
 Sličicu s molitvom bl. Alojziju Stepincu za proglašenje svetim i kratkim životopisom uzmite na 

stalku za novine  i molite zagovor bl. Alojzija Stepinca za svoje obitelji i našu domovinu. 
 Izložba o bl. Alojziju Stepincu Put svetosti  će biti do 20. veljače. 
 OTVORENA CRKVA je svaki dan od 09:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00.  

 Gospa Lurdska i dan bolesnika je u ponedjeljak, 11. veljače. Ispovijed za bolesnike je u 10:00 i 
misa i bolesničko pomazanje za one koji imaju uvjeta u 11:00, a misa je i u 18:30. 
Na filijalama misa je u Nardu u 9:00 i ispovijed od 8:30 i u Šagu  misa je u 17:00 i ispovijed od 
16:00. 

 Župna kateheza je po rasporedu. Susreti mladih su petkom u 20:30. 

 Sastanak župnog ekonomskog vijeća je u utorak, 12. veljače u 19:00. 

 Ženidbeni tečaj u Valpovu nastavlja se u srijedu 13. 14. i 15. veljače. 
 

 Sv. Valentin, pz. mč. je u četvrtak, 14. veljače 2019. Misa u župnoj crkvi je u 18:30.  
U Nardu je godišnje klanjanje – klečanje s misom 11:00, a ispovijed od 10:30. 
U Bocanjevcima je misa u 17:00 i ispovijed od 16:30. 

 
 Euharistijsko klanjanje je u četvrtak poslije svete mise. 

 
 Dekanatski susret obitelji je u drugi ponedjeljak, 18. veljače 2019. u Valpovu, u pastoralnom centru u 

19:00. 
 

 Susret svećenika i članova Odbora za naviještanje Župnog pastoralnog vijeća Donjomiholjačkog i 
Valpovačkog dekanata održat će se 21. veljače u Župi sv. Mihaela, arkanđela u Donjem Miholjcu, s 
početkom  u 19.30 sati. 

 
 Mise vezane uz datum za drugo polugodište 2019. godine počinju se upisivati od sutra u župnom 

uredu. Za svaki dan se upisuje dvije misne nakane. Misne nakane za pokojne, na čast svetih, za duše 
u čistilištu, na nakanu i drugo mogu se upisati i bez određenog datuma. Za misnu nakanu nije nužno 
biti prisutan kod mise, osim po volji. Upise misa bez određenog datuma (nevezane mise) preporuča i 
Nadbiskupija Đakovačko-Osječka, posebno zato što mnogi župnici i svećenici u Nadbiskupiji nemaju 
dovoljno misnih nakana. Na taj način i njima se pomaže. 

 
 
 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe 
kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili 
obnovu župnog doma.   

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


Župna crkva Valpovo  nakane sv. misa 2019. 
 

10. 2. nedjelja                       8:00     
5. nedjelja kroz godinu                                                                                                   
bl. Alojzije Stepinac             9:30 
 
                                           18:30 

- za župljane  
 
+ Jozo Andričić 

 
+ Franjo, Marija i Franjo Vezmarović 
 

11. 2. ponedjeljak             18:30 
Gospa Lurdska  
 
 
misa za bolesnike                    11:00 
 

 + Nevenka Vukadin 
 + Janja, Kuzman i Tomo Balentić 
+ Marija Šimić 
 

- na nakanu   
za sve bolesnike, na čast Gospe Lurdske 
 

12. 2. utorak                       18:30 
5. tjedan kroz godinu 
 

 + Ivan, Julijana i Nikica Brkić 
 + Finka, Stojan i Miroslav Vejić  
  

13. 2. srijeda                       18:30 
5. tjedan kroz godinu 

 + obitelji Tibinac 
 + Sofija i Stjepan Šorša i  
 + Vladimir i Branislav Šorša 
 

14. 2. četvrtak                     18:30 
sv. Valentin, b. mč. 

 + Radoslav Starčević 
 + obitelji Varga 
 

15. 2. petak                         18:30 
5. tjedan kroz godinu 
 

 + Mila i Ante Ivanković 
 + Zlata Pušić 
 + Emica Stepić 

 
16. 2. subota                        8:00 
BDM subotom 
 

 + Mara i Pero Mihaljević 
 + obitelji Šutalo 

MV  1 ZA POKOJNE: Gospodine, pokojnom (pokojnoj, pokojnima)  ___za kojega 
(koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu misu, daruj mjesto u Kraljevstvu 
nebeskom, molimo te. 

MV 2 ZA POKOJNE: Spomeni se, Gospodine, sluge (službenice, slugu) svoga 
(svoje, svojih) _______za kojega (koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu 
misu, nagradi životom vječnim u svome Kraljevstvu, molimo te. 

MV ZA ZDRAVLJE: Spomeni se, Gospodine, potrebe vjernika za zdravljem, a ti 
ih obdari snagom i blagoslovom, molimo te.



Župa Bezgrešnog začeća BDM Valpovo 
za filijale Vinogradci, Nard, Šag  

ŽUPNI OGLASI  - 10. veljače 2019. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 6. 7. i 8. 13. 14. i 15. veljače 2019. Ženidbeni tečaj VALPOVO, 19:30. 
 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:   

Šag: subota u 10:00 
Bocanjevci/Gorica: subota u 11:00 
Vinogradci: subota u 12:00 
Nard: subota: 2. 3. i 4. r. ..5. 6. 7. 8. …1. i 2. r. sr. š….  
Ankica Ranogajec, animatorica župne kateheze. 

 
Šag:  
11. veljače 2019. ponedjeljak, Gospa Lurdska  

u Šagu: misa 17:00, ispovijed od 16:00. 
17. veljače 2019. Šag u 9:30 misa (JM) 
24. veljače 2019. Šag u 8:30 misa (JM) 
3. ožujka 2019. Šag u 9:30 misa 
 
Nard:    
11. veljače 2019. ponedjeljak, Gospa Lurdska  

u Nardu: misa u 9:00, ispovijed od 8:30 
14. veljače 2019. četvrtak sv. Valentin, pz. mč.  

u Nardu godišnje klanjanje  
– klečanje s misom u 11:00, ispovijed od 10:30 

17. veljače 2019. Nard u 8:30 misa (JM) 
24. veljače 2019. Nard u 9:30 misa (JM) 
3. ožujka 2019. Nard u 8:30 misa 
 
Vinogradci:   
10. veljače 2019. Vinogradci  u 8:30 (JM) 
17. veljače 2019. Vinogradci  u 9:30 (JE)   
3. ožujka 2019. Vinogradci  u 8:30 (JM) 
  



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  10. veljače 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 6. 7. i 8. 13. 14. i 15. veljače 2019. Ženidbeni tečaj VALPOVO, 19:30. 
 

 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:   
Bocanjevci/Gorica: subota u 11:00 

 Sastanak župnog ekonomskog vijeća je u četvrtak, 14. veljače poslije 
mise. 

 
10. veljače 2019.  Gorica u 9:30 (JM) 
 
14. veljače 2019. četvrtak sv. Valentin, pz. mč.  

u Bocanjevcima misa u 17:00, ispovijed od 16:30. 
 

17. veljače 2019. Bocanjevci u 8:30 (JE)   
 
20. veljače 2019. Bocanjevci misa u 17:00 

24. veljače 2019. Bocanjevci u 11:00 
 
27. veljače 2019. Bocanjevci misa u 17:00 

3. ožujka 2019. Bocanjevci u 9:30 (JM) 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

10. veljače  2019. 

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 6. 7. i 8. 13. 14. i 15. veljače 2019. Ženidbeni tečaj VALPOVO, 19:30. 
 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:   

Šag: subota u 10:00 
Bocanjevci/Gorica: subota u 11:00 
Vinogradci: subota u 12:00 
Nard: subota: 2. 3. i 4. r. ..5. 6. 7. 8. …1. i 2. r. sr. š….  
Ankica Ranogajec, animatorica župne kateheze. 

 
10. veljače 2019. Vinogradci  u 8:30 (JM) 
10. veljače 2019.  Gorica u 9:30 (JM) 
 
11. veljače 2019. ponedjeljak, Gospa Lurdska  
u Nardu: misa u 9:00, ispovijed od 8:30 
u Šagu: misa 17:00, ispovijed od 16:00. 
 
14. veljače 2019. četvrtak sv. Valentin, pz. mč.  
u Nardu godišnje klanjanje – klečanje s misom 11:00, ispovijed od 10:30 
u Bocanjevcima misa u 17:00, ispovijed od 16:30. 
 
17. veljače 2019. Nard u 8:30 misa (JM) 
17. veljače 2019. Šag u 9:30 misa (JM) 
17. veljače 2019. Bocanjevci u 8:30 (JE)   
17. veljače 2019. Vinogradci  u 9:30 (JE)   
 
24. veljače 2019. Šag u 8:30 misa (JM) 
24. veljače 2019. Nard u 9:30 misa (JM) 
24. veljače 2019. Bocanjevci u 11:00 
 
3. ožujka 2019. Nard u 8:30 misa 
3. ožujka 2019. Šag u 9:30 misa 
3. ožujka 2019. Vinogradci  u 8:30 (JM) 
3. ožujka 2019. Bocanjevci u 9:30 (JM) 
 
 
 



                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

6. nedjelja kroz godinu - C –  
17. veljače 2019. 

                                  www.zupa.valpovo.com 
 

 
 Izložba o bl. Alojziju Stepincu Put svetosti  će biti do 20. veljače. 
 Za kip Stepinca skupljeno je ukupno 22.580 kn, od toga 620€ i 17.930 kn. Bilo je 93 darovatelja. 

Većina ne želi da se objave imena i iznosi. Uvid u popis je u župnom uredu. Hvala svima. 
 OTVORENA CRKVA je svaki dan od 09:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00.  

 Župna kateheza je po rasporedu. Susreti mladih su petkom u 20:30. Ministrantski sastanak je svake 
subote u 9:00. 

 Dekanatski susret obitelji je u ponedjeljak, 18. veljače 2019. u Valpovu, u pastoralnom centru u 
19:00. 
 

 Sluga Božji o. Pelbárt Ladislav Lukács rođen je u Bistrincima, 18. veljače 1916, a 19. veljače 
1916. kršten u Valpovu. U  logoru u zatočeništvu u Sibiru preminuo 18. travnja 1948., u 33. godini 
svoga života. Na čast sluge Božjega o. Pelbárta Ladislava Lukácsa je postavljeno spomen obilježje u 
krstionici župne crkve u Valpovu. Sluga Božji o. Pelbárt je u kanonskoj kauzi za proglašenje 
blaženim zajedno s još sedmoricom franjevaca iz Mađarske. Molimo na tu nakanu. 

 Krsna kateheza  je u srijedu u 19:30 u župnom domu. 
 

 Susret svećenika i članova Odbora za naviještanje Župnog pastoralnog vijeća Donjomiholjačkog i 
Valpovačkog dekanata održat će se u četvrtak, 21. veljače u Župi sv. Mihaela, arkanđela u Donjem 
Miholjcu, s početkom  u 19.30 sati. 

 
 Članovi schönstatskog pokreta, štovatelji Majke Triputa Divne, imaju molitvu i mjesečni susret na 

treći četvrtak u mjesecu poslije mise u crkvi.  
 
 Liturgijska/Biblijska skupina  ima sastanak u petak u  19:00. 

 
 Mise vezane uz datum za drugo polugodište 2019. godine upisuju se u župnom uredu. Za svaki dan 

se upisuje dvije misne nakane. Misne nakane za pokojne, na čast svetih, za duše u čistilištu, na 
nakanu i drugo mogu se upisati i bez određenog datuma. Za misnu nakanu nije nužno biti prisutan 
kod mise, osim po volji. Upise misa bez određenog datuma (nevezane mise) preporuča i 
Nadbiskupija Đakovačko-Osječka, posebno zato što mnogi župnici i svećenici u Nadbiskupiji nemaju 
dovoljno misnih nakana. Na taj način i njima se pomaže. 

 Radovi na obnovi župnog doma se nastavljaju. Sada se preuređuje dio stana na prvom katu, a kad 
vrijeme dopusti nastavljaju se radovi na uličnom pročelju. Uz to treba nastaviti s prikupljanjem 
darova župljana za obnovu župnog doma 2019. godine darom od 20 kn mjesečno, uplatom u župnom 
uredu ili uplatom na račun.  

 Dekanatsko hodočašće Gospi Voćinskoj u Voćin bit će 30. ožujka 2019. (subota). Cijena puta je 50 
kn. Prijave u župnom uredu su do 23. ožujka. 

 
 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe 

kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili 
obnovu župnog doma.   

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


Župna crkva Valpovo  

 nakane sv. misa 2019. 
 

17. 2. nedjelja                       8:00     
6. nedjelja kroz godinu                                                                                                             
                                            9:30 
 
                                           18:30 

- za župljane  
 
+ Ruža i Đuro Marić 

 
+ Mara i Ivan Stanković 
 

18. 2. ponedjeljak             18:30 
6. tjedan kroz godinu 
 

 + Ilonka i Marija Dorkić 
 + Stjepan i Antun Ilinić 
 

19. 2. utorak                       18:30 
6. tjedan kroz godinu 
Sluga Božji o. Pelbárt Ladislav Lukács 

 + Sofija Vučak 
 + Josip Brkić 
  

20. 2. srijeda                       18:30 
6. tjedan kroz godinu 

 + Vid i Marin Piljić 
 + Ivan Pavošević 
 + Gordana Kukučka,  (sprov.) 
 

21. 2. četvrtak                     18:30 
6. tjedan kroz godinu 

 + Darko Ivić 
 + Robert Vuksanić 
 

22. 2. petak                         18:30 
KATEDRA SV. PETRA 
 

 + Lenka Silajđija 
 + Katica i Stjepan Erić 

 
23. 2. subota                        8:00 
BDM subotom 
 

 + Liza Mišinec 
 + Mirko i Janja Kuštro 

MV  1 ZA POKOJNE: Gospodine, pokojnom (pokojnoj, pokojnima)  ___za kojega 
(koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu misu, daruj mjesto u Kraljevstvu 
nebeskom, molimo te. 

MV 2 ZA POKOJNE: Spomeni se, Gospodine, sluge (službenice, slugu) svoga 
(svoje, svojih) _______za kojega (koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu 
misu, nagradi životom vječnim u svome Kraljevstvu, molimo te. 

MV ZA ZDRAVLJE: Spomeni se, Gospodine, potrebe vjernika za zdravljem, a ti 
ih obdari snagom i blagoslovom, molimo te.



Župa Bezgrešnog začeća BDM Valpovo 
za filijale Vinogradci, Nard, Šag  

ŽUPNI OGLASI  - 17. veljače 2019. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:   

Šag: subota u 10:00 
Bocanjevci/Gorica: subota u 11:00 
Vinogradci: subota u 12:00 
Nard: subota: 2. 3. i 4. r. ..5. 6. 7. 8. …1. i 2. r. sr. š….  

 
Šag:  
17. veljače 2019. Šag u 9:30 misa (JM) 
24. veljače 2019. Šag u 8:30 misa (JM) 
3. ožujka 2019. Šag u 9:30 misa 
10. ožujka 2019. Šag u 8:30 misa i pepeljenje (JM) 
 
Nard:    
17. veljače 2019. Nard u 8:30 misa (JM) 
24. veljače 2019. Nard u 9:30 misa (JM) 
3. ožujka 2019. Nard u 8:30 misa 
10. ožujka 2019. Nard u 9:30 misa i pepeljenje (JM) 
 
Vinogradci:   
10. veljače 2019. Vinogradci  u 8:30 (JM) 
17. veljače 2019. Vinogradci  u 9:30  
3. ožujka 2019. Vinogradci  u 8:30 (JM) 
10. ožujka 2019. Vinogradci u 9:30 misa i pepeljenje   



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  17. veljače 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 
 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:   

Bocanjevci/Gorica: subota u 11:00 
 

 
17. veljače 2019. Bocanjevci misa u 8:30  
 
20. veljače 2019. Bocanjevci misa u 17:00 

24. veljače 2019. Bocanjevci misa u 11:00 
 
27. veljače 2019. Bocanjevci misa u 17:00 

3. ožujka 2019. Bocanjevci u 9:30 (JM) 
 
6. ožujka 2019. PEPELNICA, čista srijeda 

Bocanjevci misa i pepeljenje u 17:00 
 
10. ožujka 2019. Bocanjevci misa i pepeljenje u 11:00 

13. ožujka 2019. srijeda, Bocanjevci misa u 17:00 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

17. veljače  2019. 

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:   

Šag: subota u 10:00 
Bocanjevci/Gorica: subota u 11:00 
Vinogradci: subota u 12:00 
Nard: subota: 2. 3. i 4. r. ..5. 6. 7. 8. …1. i 2. r. sr. š….  

 
 
17. veljače 2019. Nard u 8:30 misa (JM) 
17. veljače 2019. Šag u 9:30 misa (JM) 
17. veljače 2019. Bocanjevci misa u 8:30  
17. veljače 2019. Vinogradci  misa u 9:30  
 
24. veljače 2019. Šag u 8:30 misa (JM) 
24. veljače 2019. Nard u 9:30 misa (JM) 
24. veljače 2019. Bocanjevci misa u 11:00 
 
3. ožujka 2019. Nard u 8:30 misa 
3. ožujka 2019. Šag u 9:30 misa 
3. ožujka 2019. Vinogradci  misa u 8:30 (JM) 
3. ožujka 2019. Bocanjevci misa u 9:30 (JM) 
 
6. ožujka 2019. PEPELNICA,  

u Bocanjevcima u 17:00 misa i pepeljenje 
 
10. ožujka 2019. Šag u 8:30 misa i pepeljenje (JM) 
10. ožujka 2019. Nard u 9:30 misa i pepeljenje (JM) 
10. ožujka 2019. Vinogradci u 9:30 misa i pepeljenje 
10. ožujka 2019. Bocanjevci u 11:00 misa i pepeljenje 
 



                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

7. nedjelja kroz godinu - C –  
24. veljače 2019. 

                                  www.zupa.valpovo.com 
 

 

 Zajednica Vjera i svjetlo ima svoj mjesečni susret poslije podne sa sudjelovanjem na večernjoj 
misi. 

 OTVORENA CRKVA je svaki dan od 09:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00.  

 Župna kateheza je po rasporedu. Susreti mladih su petkom u 20:30. Ministrantski sastanak je 
svake subote u 9:00. 

 Euharistijsko klanjanje je u četvrtak poslije mise. 
 
 Prvi petak u mjesecu je ovoga tjedna. Ispovijed za prvi petak je od ponedjeljka do petka pola 

sata prije večernje mise. Ispit savjesti je na prvi petak u 17:30. Pobožnost je na prvi petak poslije 
večernje mise s litanijama Srcu Isusovom i euharistijskim blagoslovom. 

 Radovi na obnovi župnog doma se nastavljaju. Sada se preuređuje dio stana na prvom katu, a 
kad vrijeme dopusti nastavljaju se radovi na uličnom pročelju. Uz to treba nastaviti s prikupljanjem 
darova župljana za obnovu župnog doma 2019. godine darom od 20 kn mjesečno, uplatom u župnom 
uredu ili uplatom na račun.  
 
 Dekanatsko hodočašće Gospi Voćinskoj - Majci od utočišta -  u Voćin bit će 30. ožujka 2019. 

(subota). Cijena puta je 50 kn. Prijave u župnom uredu su do 23. ožujka. 
 

 

 Župno hodočašće u Lourdes, zajedno sa župom Belišće od 30. lipnja do 7. srpnja. Cijena puta je 
3 500 kn, pri upisu potrebno je uplatiti kotizaciju 1000 kn do 10. ožujka. Detaljan plan puta možete 
dobiti u župnom uredu. 

 
 
 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe 

kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili 
obnovu župnog doma.   

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


Župna crkva Valpovo  

 nakane sv. misa 2019. 
 

24. 2. nedjelja                       8:00     
7. nedjelja kroz godinu                                                                                                             
                                            9:30 
 
                                           18:30 

- za župljane  
 
+ Zvonko, Ana i Franjo Barišić 

 
+ Stjepan i Ana Đurković 
 

25. 2. ponedjeljak             18:30 
7. tjedan kroz godinu 
 

 + Ignjo Srakić 
 + Jozo i Jela Drkanić 
 

26. 2. utorak                       18:30 
7. tjedan kroz godinu 

 + Blažica Adžić 
 + Mario i Andrija Ćilički i 
Franciska Horvat 
  

27. 2. srijeda                       18:30 
7. tjedan kroz godinu 

 + ob. Kovač i Šobloher 
 + Manda, Stjepan, Josip i Vesna 
Varžić 
 

28. 2. četvrtak                     18:30 
7. tjedan kroz godinu 

 + Robert Vuksanić 
 + Jasna Frajlić 
 

1. 3. petak                         18:30 
prvi petak 
 

 + Ana i Antun Skelac 
 + Kata Vuk i ob. Begović 

 
2. 3. subota                        8:00 
BDM subotom 
molitva za duhovna zvanja 

 + Vlado Uranjek i ob. Martinčić 
 + Davor Petrović 
 + Spomenka Francuz 

MV  1 ZA POKOJNE: Gospodine, pokojnom (pokojnoj, pokojnima)  ___za kojega 
(koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu misu, daruj mjesto u Kraljevstvu 
nebeskom, molimo te. 

MV 2 ZA POKOJNE: Spomeni se, Gospodine, sluge (službenice, slugu) svoga 
(svoje, svojih) _______za kojega (koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu 
misu, nagradi životom vječnim u svome Kraljevstvu, molimo te. 

MV ZA ZDRAVLJE: Spomeni se, Gospodine, potrebe vjernika za zdravljem, a ti 
ih obdari snagom i blagoslovom, molimo te.



Župa Bezgrešnog začeća BDM Valpovo 
za filijale Vinogradci, Nard, Šag  

ŽUPNI OGLASI  - 24. veljače 2019. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 Dekanatsko hodočašće Gospi Voćinskoj - Majci od utočišta -  u Voćin 

bit će 30. ožujka 2019. (subota). Cijena puta je 50 kn. Prijave su kod 
zvonarice do 23. ožujka. 

 

 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:   
Šag: subota u 10:00 
Bocanjevci/Gorica: subota u 11:00 
Vinogradci: subota u 12:00 
Nard: subota: 2. 3. i 4. r. ..5. 6. 7. 8. …1. i 2. r. sr. š….  

 
Šag:  
17. veljače 2019. Šag u 9:30 misa (JM) 
24. veljače 2019. Šag u 8:30 misa (JM) 
3. ožujka 2019. Šag u 9:30 misa 
10. ožujka 2019. Šag u 8:30 misa i pepeljenje (JM) 
 
Nard:    
17. veljače 2019. Nard u 8:30 misa (JM) 
24. veljače 2019. Nard u 9:30 misa (JM) 
3. ožujka 2019. Nard u 8:30 misa 
10. ožujka 2019. Nard u 9:30 misa i pepeljenje (JM) 
 
Vinogradci:   
10. veljače 2019. Vinogradci  u 8:30 (JM) 
17. veljače 2019. Vinogradci  u 9:30  
3. ožujka 2019. Vinogradci  u 8:30 (JM) 
10. ožujka 2019. Vinogradci u 9:30 misa i pepeljenje   



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  24. veljače 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 Dekanatsko hodočašće Gospi Voćinskoj - Majci od utočišta -  u Voćin 
bit će 30. ožujka 2019. (subota). Cijena puta je 50 kn. Prijave su kod 
zvonarice do 23. ožujka. 

 
 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:   

Bocanjevci/Gorica: subota u 11:00 
 

 
17. veljače 2019. Bocanjevci misa u 8:30  
 
20. veljače 2019. Bocanjevci misa u 17:00 

24. veljače 2019. Bocanjevci misa u 11:00 
 
27. veljače 2019. Bocanjevci misa u 17:00 

3. ožujka 2019. Bocanjevci u 9:30 (JM) 
 
6. ožujka 2019. PEPELNICA, čista srijeda 

Bocanjevci misa i pepeljenje u 17:00 
 
10. ožujka 2019. Bocanjevci misa i pepeljenje u 11:00 

13. ožujka 2019. srijeda, Bocanjevci misa u 17:00 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

24. veljače  2019. 

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 Dekanatsko hodočašće Gospi Voćinskoj - Majci od utočišta -  u Voćin 

bit će 30. ožujka 2019. (subota). Cijena puta je 50 kn. Prijave sukod 
zvonarice do 23. ožujka. 

 

 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:   
Šag: subota u 10:00 
Bocanjevci/Gorica: subota u 11:00 
Vinogradci: subota u 12:00 
Nard: subota: 2. 3. i 4. r. ..5. 6. 7. 8. …1. i 2. r. sr. š….  

 
 
24. veljače 2019. Šag u 8:30 misa (JM) 
24. veljače 2019. Nard u 9:30 misa (JM) 
24. veljače 2019. Bocanjevci misa u 11:00 
 
3. ožujka 2019. Nard u 8:30 misa 
3. ožujka 2019. Šag u 9:30 misa 
3. ožujka 2019. Vinogradci  misa u 8:30 (JM) 
3. ožujka 2019. Bocanjevci misa u 9:30 (JM) 
 
6. ožujka 2019. PEPELNICA,  

u Bocanjevcima u 17:00 misa i pepeljenje 
 
10. ožujka 2019. Šag u 8:30 misa i pepeljenje (JM) 
10. ožujka 2019. Nard u 9:30 misa i pepeljenje (JM) 
10. ožujka 2019. Vinogradci u 9:30 misa i pepeljenje 
10. ožujka 2019. Bocanjevci u 11:00 misa i pepeljenje 
 



                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

1. korizmena nedjelja - C –  
10. ožujka 2019. 

                                  www.zupa.valpovo.com 
 

 Pepeljenje je poslije mise. 

 OTVORENA CRKVA je svaki dan od 09:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00. Raspored je novi. 

 Župna kateheza je po rasporedu. Susreti mladih su petkom u 20:30. Ministrantski sastanak je 
svake subote u 9:00. 
 Sastanak roditelja krizmanika je u ponedjeljak, 11. ožujka u19:30. 

 Križni put je u srijedu i petak u 18:00 i u nedjelju na groblju u 15:00. Križni put srijedom u 18 
sati predvode djeca. 

 Euharistijsko klanjanje je u četvrtak poslije mise. 

 Krsna kateheza je četvrtak u 19:30. 

 Radovi na obnovi župnog doma se nastavljaju. Sada se preuređuje dio stana na prvom katu, a 
nastavljaju se radovi na uličnom pročelju. Uz to treba nastaviti s prikupljanjem darova župljana za 
obnovu župnog doma 2019. godine darom od 20 kn mjesečno, uplatom u župnom uredu ili uplatom 
na račun.  

 Dekanatsko hodočašće Gospi Voćinskoj - Majci od utočišta -  u Voćin bit će 30. ožujka 2019. 
(subota). Cijena puta je 50 kn. Prijave u župnom uredu su do 23. ožujka. 

 Župno hodočašće u Lourdes, zajedno sa župom Belišće od 30. lipnja do 7. srpnja. Cijena puta je 
3.500,00 kn, pri upisu potrebno je uplatiti kotizaciju 1000 kn. Detaljan plan puta možete dobiti u 
župnom uredu. 

 Župna tribina bit će u drugi ponedjeljak, 18. ožujka 2019. u 19:30 Tema je: "Vjera i molitva u 
kršćanskom životu". Predavač je dr.sc. Davor Vuković, prof. fundamentalne teologije na KBF u Đakovu 

 
 
 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe 

kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili 
obnovu župnog doma.   

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


Župna crkva Valpovo   

nakane sv. misa 2019. 
 

10. 3. nedjelja                       8:00     
1. korizmena nedjelja                                                                                                             
                                            9:30 
 
                                           18:30 

- za župljane  
 
+ Mara, Marko i Jozo Piškorjanac 
 
+Željko, Niko i Liposava Svalina  
 

11. 3. ponedjeljak             18:30 
1. korizmeni tjedan 
 

 + Darko Medved 
 + Luka Markota 
 

12. 3. utorak                      18:30 
1. korizmeni tjedan 
 

 + Dana i Mato Grganić 
 + Zvonimir Sitarić 
  

13. 3. srijeda                     18:30 
1. korizmeni tjedan 
 

 + obitelji Barić i Sopek 
 + obitelji Vinogradac 
 

14. 3. četvrtak                     18:30 
1. korizmeni tjedan 

 + Anica i Antun Tomašević 
 + Antun i Eva Birovljević 
 + Marica i Josip Strišković 
 

15. 3. petak                         18:30 
1. korizmeni tjedan  
 

 + Marija i Ivan Fuderer 
 + Marija, Stjepan i Ivica Lopušić 

16. 3. subota                        8:00 
1. korizmeni tjedan 
 

 + Željko i Vjekoslav Čamagajevac i 
 + Zoran Grofelnik 
 + Rudolf, Marica i Zvonko Coha 
 + Ivan, Ljubica, Franjo i Petar      
    Mihaliček 
 

MV  1 ZA POKOJNE: Gospodine, pokojnom (pokojnoj, pokojnima)  ___za kojega 
(koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu misu, daruj mjesto u Kraljevstvu 
nebeskom, molimo te. 
MV 2 ZA POKOJNE: Spomeni se, Gospodine, sluge (službenice, slugu) svoga 
(svoje, svojih) _______za kojega (koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu 
misu, nagradi životom vječnim u svome Kraljevstvu, molimo te. 

MV ZA ZDRAVLJE: Spomeni se, Gospodine, potrebe vjernika za zdravljem, a ti 
ih obdari snagom i blagoslovom, molimo te.



Župa Bezgrešnog začeća BDM Valpovo 
za filijale Vinogradci, Nard, Šag  

ŽUPNI OGLASI  - 10. veljače 2019. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:   

Šag: subota u 10:00 
Bocanjevci/Gorica: subota u 11:00 
Vinogradci: subota u 12:00 
Nard: subota: 2. 3. i 4. r. ..5. 6. 7. 8. …1. i 2. r. sr. š….  

 Dekanatsko hodočašće Gospi Voćinskoj - Majci od utočišta -  u Voćin bit će 
30. ožujka 2019. (subota). Cijena puta je 50 kn. Prijave zvonarici su do 23. 
ožujka. 
 Župno hodočašće u Lourdes, zajedno sa župom Belišće od 30. lipnja do 7. 

srpnja. Cijena puta je 3.500,00 kn, pri upisu potrebno je uplatiti kotizaciju 1000 
kn. Detaljan plan puta možete dobiti u župnom uredu. 

 
Šag:  
10. ožujka 2019. Šag u 8:30 misa i pepeljenje (JM) 
17. ožujka 2019. Šag u 9:30 misa (JM) 
24. ožujka 2019. Šag u 9:30 misa  
31. ožujka 2019. Šag u 9:30 misa (JM) 
 
Nard:    
10. ožujka 2019. Nard u 9:30 misa i pepeljenje (JM) 
17. ožujka 2019. Nard u 8:30 misa (JM) 
24. ožujka 2019. Nard u 11:00 misa 
31. ožujka 2019. Nard u 8:30 misa (JM) 
 
Vinogradci:   
10. ožujka 2019. Vinogradci u 9:30 misa i pepeljenje 
24. ožujka 2019. Vinogradci u 8:30 (JM) 
31. ožujka 2019. Vinogradci u 11:00 misa 
  



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  10. ožujka 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 
 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:   

Bocanjevci/Gorica: subota u 11:00 
 Dekanatsko hodočašće Gospi Voćinskoj - Majci od utočišta -  u Voćin bit će 

30. ožujka 2019. (subota). Cijena puta je 50 kn. Prijave zvonarici su do 23. 
ožujka. 
 Župno hodočašće u Lourdes, zajedno sa župom Belišće od 30. lipnja do 7. 

srpnja. Cijena puta je 3.500,00 kn, pri upisu potrebno je uplatiti kotizaciju 1000 
kn. Detaljan plan puta možete dobiti u župnom uredu. 

 
3. ožujka 2019. Bocanjevci u 9:30 (JM) 
 
6. ožujka 2019. PEPELNICA, čista srijeda 

Bocanjevci misa i pepeljenje u 17:00 
 
10. ožujka 2019. Bocanjevci misa i pepeljenje u 11:00 

13. ožujka 2019. srijeda, Bocanjevci misa u 17:00 
 
17. ožujka 2019. Bocanjevci u 11:00 misa 
 
19. ožujka 2019. utorak, sv. Josip, Bocanjevci u 17:00 misa 
 
24. ožujka 2019. Gorica u 9:30 (JM) 
 
27. ožujka 2019. srijeda, Bocanjevci u 17:00 misa 
 
31. ožujka 2019. Bocanjevci u 9:30 misa 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

10. ožujka  2019. 

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:   

Šag: subota u 10:00 
Bocanjevci/Gorica: subota u 11:00 
Vinogradci: subota u 12:00 
Nard: subota: 2. 3. i 4. r. ..5. 6. 7. 8. …1. i 2. r. sr. š….  

 Dekanatsko hodočašće Gospi Voćinskoj - Majci od utočišta -  u Voćin bit će 
30. ožujka 2019. (subota). Cijena puta je 50 kn. Prijave zvonarici su do 23. 
ožujka. 
 Župno hodočašće u Lourdes, zajedno sa župom Belišće od 30. lipnja do 7. 

srpnja. Cijena puta je 3.500,00 kn, pri upisu potrebno je uplatiti kotizaciju 1000 
kn. Detaljan plan puta možete dobiti u župnom uredu. 

 
 
10. ožujka 2019. Šag u 8:30 misa i pepeljenje (JM) 
10. ožujka 2019. Nard u 9:30 misa i pepeljenje (JM) 
10. ožujka 2019. Vinogradci u 9:30 misa i pepeljenje 
10. ožujka 2019. Bocanjevci u 11:00 misa i pepeljenje 
13. ožujka 2019. srijeda, Bocanjevci u 17:00 misa 
 
17. ožujka 2019. Nard u 8:30 misa (JM) 
17. ožujka 2019. Šag u 9:30 misa (JM) 
17. ožujka 2019. Bocanjevci u 11:00 misa 
19. ožujka 2019. utorak, sv. Josip, Bocanjevci u 17:00 misa 
 
24. ožujka 2019. Šag u 9:30 misa  
24. ožujka 2019. Nard u 11:00 misa 
24. ožujka 2019. Vinogradci u 8:30 (JM) 
24. ožujka 2019. Gorica u 9:30 (JM) 
27. ožujka 2019. srijeda, Bocanjevci u 17:00 misa 
 
31. ožujka 2019. Nard u 8:30 misa (JM) 
31. ožujka 2019. Šag u 9:30 misa (JM) 
31. ožujka 2019. Bocanjevci u 9:30 misa 
31. ožujka 2019. Vinogradci u 11:00 misa 
 



                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

2. korizmena nedjelja - C –  
17. ožujka 2019. 

                                  www.zupa.valpovo.com 
 Sveti Otac Franjo imenovao je mons. Ivana Ćurića, dosadašnjeg generalnog vikara Đakovačko-

osječke nadbiskupije, pomoćnim biskupom, objavila je Apostolska nuncijatura u RH u ponedjeljak, 
11. ožujka 2019. točno u podne. Ređenje mons. Ivana Ćurića za biskupa bit će na Uskrsni 
ponedjeljak, 22. travnja 2019. u đakovačkoj katedrali u 16:30. 
 OTVORENA CRKVA je svaki dan od 09:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00.  
 Križni put je srijedom i petkom u 18:00 i nedjeljom na groblju u 15:00.  
 Župna tribina je u ponedjeljak, 18. ožujka 2019. u 19:30 u pastoralnom centru. Tema je: "Vjera 

i molitva u kršćanskom životu". Predavač je dr.sc. Davor Vuković, prof. fundamentalne teologije 
na KBF u Đakovu. 
 Sv. Josip, zaručnik BDM je u utorak, 19. ožujka. Mise u župnoj crkvi su u 8:00 i 18:30. 
 Pobožnost 13 utoraka sv. Antunu počinje ovoga tjedna, a moli se uz misu u 18:30. 
 Ispovijed školske djece od 4. do 8. razreda osnovne škole je od utorka do petka za vrijeme 

školskog sata vjeronauka. 
 Članovi schönstatskog pokreta, štovatelji Majke Triputa Divne, imaju molitvu i mjesečni susret 

na treći četvrtak u mjesecu poslije mise u crkvi.  
 Župni susret obitelji je u četvrtak u 19:30. Tema je: Božji dar ljudske slobode. 
 Liturgijska/Biblijska skupina  ima sastanak u petak u 19:00.   
 13. Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini počinje ovoga 

tjedna i traje do 24. ožujka. Po pozivu Hrvatskog caritasa milostinja slijedeće nedjelje je na tu 
nakanu. 
 Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije pokrenuo je povodom 75. godišnjice biskupijskog 

caritasa projekt „75 za 1“ u suradnji sa svim župama Đakovačko-osječke nadbiskupije. Potrebno je 
prikupiti 75 pojedinaca u jednoj župi koji bi do 15. travnja uplatiti po 20 kn i tako skupili  za jednu 
stipendiju iz zaklade Dogan. Darovatelji neka se jave u župni ured ili voditeljima župnog caritasa. 
 Hrvatska katolička udruga medicinskih sestara Immaculata" iz požeške biskupije pjevat će na 

večernjoj misi u nedjelju, 24. ožujka 2019. Nakon mise bit će prigodni koncert posvećen svetkovini 
Blagovijesti. 
 Uskrsna ispovijed bolesnika po kućama je u drugi četvrtak, 28. ožujka. Prijave su u župnom 

uredu. Uskrsna ispovijed bolesnika u crkvi s bolesničkim pomazanjem za one koji imaju uvjeta, bit 
će u drugu srijedu od 10:00 s misomu 11:00. 
 14. Nadbiskupijski križni put mladih je 6. travnja (subota) od župne crkve u Sibinju do župe Gospe 

Brze Pomoći u Slavonskom Brodu, u trajanju od 9:00 do 20:00.  Prijave su do 21. ožujka u župnom uredu uz 
prilog za prijevoz tamo i natrag od 30 kn. 
 Radovi na obnovi župnog doma se nastavljaju. Treba nastaviti s prikupljanjem darova župljana. 
 Dekanatsko hodočašće u Voćin bit će 30. ožujka 2019. (subota). Cijena puta je 50 kn. Prijave u 

župnom uredu su do 23. ožujka. 

 Župno hodočašće u Lourdes, zajedno sa župom Belišće je od 30. lipnja do 7. srpnja. Cijena puta 
je 3.500,00 kn, pri upisu potrebno je uplatiti kotizaciju 1000 kn. Detaljan plan puta možete dobiti u 
župnom uredu. 

 
 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe 

kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili 
obnovu župnog doma.   

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


Župna crkva Valpovo   

nakane sv. misa 2019. 
 

17. 3. nedjelja                       8:00     
2. korizmena nedjelja                                                                                                             
                                            9:30 
 
                                           18:30 

- za župljane  
 
+ Josip, Emilija i Vinko Markić 
 
+ Josip i Genoveva Horvat 
 

18. 3. ponedjeljak             18:30 
2. korizmeni tjedan 
 

 + Jozo Šimošić 
 + Josip Špoljarić 
 

19. 3. utorak                       8:00 
Sv. Josip, zaručnik BDM 
13 utoraka sv. Antunu             18:30 
 

 + Mara, Mato i Doma Zrno 
  
+ Jozo Andričić 
+ Josip i Antun Kokić 
 

20. 3. srijeda                     18:30 
2. korizmeni tjedan 
 

 + Katarina i Dominika Barić 
 + obitelji Kranjčec 
 

21. 3. četvrtak                     18:30 
2. korizmeni tjedan 
 

 +  Josip Vicić 
 + Anto, Mato i Marta Jurić 
 

22. 3. petak                         18:30 
2. korizmeni tjedan  
 

 + Olga i Stjepan  Paškvan 
 + Josip i Anka Pendić 

23. 3. subota                        8:00 
2. korizmeni tjedan 
 

 + Ivo Mandić 
 + Jakov i Ana Crnoja 
 

MV  1 ZA POKOJNE: Gospodine, pokojnom (pokojnoj, pokojnima)  ___za kojega 
(koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu misu, daruj mjesto u Kraljevstvu 
nebeskom, molimo te. 
MV 2 ZA POKOJNE: Spomeni se, Gospodine, sluge (službenice, slugu) svoga 
(svoje, svojih) _______za kojega (koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu 
misu, nagradi životom vječnim u svome Kraljevstvu, molimo te. 

MV ZA ZDRAVLJE: Spomeni se, Gospodine, potrebe vjernika za zdravljem, a ti 
ih obdari snagom i blagoslovom, molimo te.



Župa Bezgrešnog začeća BDM Valpovo 
za filijale Vinogradci, Nard, Šag  

ŽUPNI OGLASI  - 17. veljače 2019. 
 
 Sveti Otac Franjo imenovao je mons. Ivana Ćurića, dosadašnjeg generalnog vikara 

Đakovačko-osječke nadbiskupije, pomoćnim biskupom, objavila je Apostolska 
nuncijatura u RH u ponedjeljak, 11. ožujka 2019. točno u podne. Ređenje mons. Ivana 
Ćurića za biskupa bit će na Uskrsni ponedjeljak, 22. travnja 2019. u đakovačkoj 
katedrali u 16:30. 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:   

Šag: subota u 10:00 
Bocanjevci/Gorica: subota u 11:00 
Vinogradci: subota u 12:00 
Nard: subota: 2. 3. i 4. r. ..5. 6. 7. 8. …1. i 2. r. sr. š….  

 Dekanatsko hodočašće Gospi Voćinskoj - Majci od utočišta -  u Voćin bit će 
30. ožujka 2019. (subota). Cijena puta je 50 kn. Prijave zvonarici su do 23. 
ožujka. 
 14. Nadbiskupijski križni put mladih je 6. travnja (subota) od župne crkve u 

Sibinju do župe Gospe Brze Pomoći u Slavonskom Brodu, u trajanju od 9:00 do 
20:00.  Prijave su do 21. ožujka u župnom uredu uz prilog za prijevoz tamo i natrag od 
30 kn. 

 USKRSNA ISPOVIJED  ZA BOLESNIKE 
ŠAG  I NARD: ponedjeljak, 25. ožujka 2019. od 9:00 
VINOGRADCI: utorak, 26. ožujka 2019. od 9:00 
BOCANJEVCI-GORICA: utorak, 26. ožujka  2019. od 10:00 

Šag:  
17. ožujka 2019. Šag u 9:30 misa (JM) 
24. ožujka 2019. Šag u 9:30 misa  
31. ožujka 2019. Šag u 9:30 misa (JM) 
 
Nard:    
17. ožujka 2019. Nard u 8:30 misa (JM) 
24. ožujka 2019. Nard u 11:00 misa 
31. ožujka 2019. Nard u 8:30 misa (JM) 
 
Vinogradci:   
24. ožujka 2019. Vinogradci u 8:30 (JM)  
31. ožujka 2019. Vinogradci u 11:00 misa 
  



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  17. ožujka 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 
 Sveti Otac Franjo imenovao je mons. Ivana Ćurića, dosadašnjeg generalnog vikara 

Đakovačko-osječke nadbiskupije, pomoćnim biskupom, objavila je Apostolska 
nuncijatura u RH u ponedjeljak, 11. ožujka 2019. točno u podne. Ređenje mons. Ivana 
Ćurića za biskupa bit će na Uskrsni ponedjeljak, 22. travnja 2019. u đakovačkoj 
katedrali u 16:30. 
 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:   

Bocanjevci/Gorica: subota u 11:00 
 Dekanatsko hodočašće Gospi Voćinskoj - Majci od utočišta -  u Voćin bit će 

30. ožujka 2019. (subota). Cijena puta je 50 kn. Prijave zvonarici su do 23. 
ožujka. 
 14. Nadbiskupijski križni put mladih je 6. travnja (subota) od župne crkve u 

Sibinju do župe Gospe Brze Pomoći u Slavonskom Brodu, u trajanju od 9:00 do 
20:00.  Prijave su do 21. ožujka u župnom uredu uz prilog za prijevoz tamo i natrag od 
30 kn. 

 USKRSNA ISPOVIJED  ZA BOLESNIKE 
ŠAG  I NARD: ponedjeljak, 25. ožujka 2019. od 9:00 
VINOGRADCI: utorak, 26. ožujka 2019. od 9:00 
BOCANJEVCI-GORICA: utorak, 26. ožujka  2019. od 10:00 

 
17. ožujka 2019. Bocanjevci u 11:00 misa (JM) 
 
19. ožujka 2019. utorak, sv. Josip, Bocanjevci u 17:00 misa 
 
24. ožujka 2019. Gorica u 9:30 (JM) 
 
27. ožujka 2019. srijeda, Bocanjevci u 17:00 misa 
 
31. ožujka 2019. Bocanjevci u 9:30 misa 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

17. ožujka  2019. 

 Sveti Otac Franjo imenovao je mons. Ivana Ćurića, dosadašnjeg generalnog vikara 
Đakovačko-osječke nadbiskupije, pomoćnim biskupom, objavila je Apostolska 
nuncijatura u RH u ponedjeljak, 11. ožujka 2019. točno u podne. Ređenje mons. Ivana 
Ćurića za biskupa bit će na Uskrsni ponedjeljak, 22. travnja 2019. u đakovačkoj 
katedrali u 16:30. 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:   

Šag: subota u 10:00 
Bocanjevci/Gorica: subota u 11:00 
Vinogradci: subota u 12:00 
Nard: subota: 2. 3. i 4. r. ..5. 6. 7. 8. …1. i 2. r. sr. š….  

 Dekanatsko hodočašće u Voćin bit će 30. ožujka 2019. (subota). Cijena puta je 
50 kn. Prijave zvonarici su do 23. ožujka. 
 
 USKRSNA ISPOVIJED  ZA BOLESNIKE  
ŠAG  I NARD: ponedjeljak, 25. ožujka 2019. od 9:00 
VINOGRADCI: utorak, 26. ožujka 2019. od 9:00 
BOCANJEVCI-GORICA: utorak, 26. ožujka 2019. od 10:00 

 14. Nadbiskupijski križni put mladih je 6. travnja (subota) od župne crkve u 
Sibinju do župe Gospe Brze Pomoći u Slavonskom Brodu, u trajanju od 9:00 do 
20:00.  Prijave su do 21. ožujka u župnom uredu uz prilog za prijevoz tamo i natrag od 
30 kn. 

17. ožujka 2019. Nard u 8:30 misa (JM) 
17. ožujka 2019. Šag u 9:30 misa (JM) 
17. ožujka 2019. Bocanjevci u 11:00 misa (JM) 
19. ožujka 2019. utorak, sv. Josip, Bocanjevci u 17:00 misa 
 
24. ožujka 2019. Šag u 9:30 misa  
24. ožujka 2019. Nard u 11:00 misa 
24. ožujka 2019. Vinogradci u 8:30 (JM) 
24. ožujka 2019. Gorica u 9:30 (JM) 
27. ožujka 2019. srijeda, Bocanjevci u 17:00 misa 
 
31. ožujka 2019. Nard u 8:30 misa (JM) 
31. ožujka 2019. Šag u 9:30 misa (JM) 
31. ožujka 2019. Bocanjevci u 9:30 misa 
31. ožujka 2019. Vinogradci u 11:00 misa 



                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

3. korizmena nedjelja - C –  
24. ožujka 2019. 

                                  www.zupa.valpovo.com 
 

 Zajednica Vjera i svjetlo ima svoj mjesečni susret poslije podne sa sudjelovanjem na večernjoj 
misi. 
 OTVORENA CRKVA je svaki dan od 09:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00.  

 Blagovijest ili Navještenje Gospodinovo je ponedjeljak, 25. ožujka, misa je u 18:30. 

 Križni put je srijedom i petkom u 18:00 i nedjeljom na groblju u 15:00.  

 Pobožnost 13 utoraka sv. Antunu moli se uz misu u 18:30. 

 13. Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini završava danas. 
Po pozivu Hrvatskog caritasa milostinja današnje nedjelje je na tu nakanu. 
 Ispovijed bolesnika u Nardu i Šagu je u ponedjeljak od 9 sati. Ispovijed bolesnika u 

Vinogradcima, Bocanjevcima i Gorici je u utorak od 9:00. 

 Uskrsna ispovijed bolesnika u Valpovu po kućama je u četvrtak, 28. ožujka. Prijave su u župnom 
uredu. Uskrsna ispovijed bolesnika u župnoj crkvi s bolesničkim pomazanjem za one koji imaju 
uvjeta, je u srijedu, 27. ožujka od 10:00 s misom u 11:00. 
 Raspored uskrsnih ispovijedi imate na listiću koji ćete dobiti poslije mise. 

 Euharistijsko klanjanje je u četvrtak poslije mise. 

 Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije pokrenuo je povodom 75. godišnjice biskupijskog 
caritasa projekt „75 za 1“ u suradnji sa svim župama Đakovačko-osječke nadbiskupije. Potrebno je 
prikupiti 75 pojedinaca u jednoj župi koji bi do 15. travnja uplatiti po 20 kn i tako skupili  za jednu 
stipendiju iz zaklade Dogan. Darovatelji neka se jave u župni ured ili voditeljima župnog caritasa. 
 Hrvatska katolička udruga medicinskih sestara Immaculata" iz požeške biskupije pjeva danas na 

večernjoj misi. Nakon mise je prigodni koncert posvećen svetkovini Blagovijesti. 
 Na 14. Nadbiskupijski križni put mladih u drugu subotu, 6. travnja iz Valpova kreće se u 7:00. 

 Radovi na obnovi župnog doma se nastavljaju. Treba nastaviti s prikupljanjem darova župljana. 

 Na dekanatsko hodočašće u Voćin u subotu, 30. ožujka 2019. iz Valpova kreće se u 7:30 s 
autobusnog kolodvora. (Iz Šaga je polazak u 7.15, iz Bocanjevaca u 7.40 i iz Vinogradaca u 7.45). 
Povratak natrag u Valpovo je oko 17.00. 

 
 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe 

kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili 
obnovu župnog doma.   

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


Župna crkva Valpovo   

nakane sv. misa 2019. 
 

24. 3. nedjelja                       8:00     
3. korizmena nedjelja                                                                                                             
                                            9:30 
 
                                           18:30 

- za župljane  
 
+ Anđa, Frano i Zvonko Barišić 
 
+ Katarina i Stjepan Varga 
 

25. 3. ponedjeljak             18:30 
BLAGOVIJEST 
 

  + obitelji  Škrle i Brođanac 
- za Družbu sestara „Kćeri milosrđa“ 

26. 3. utorak                      18:30 
3. korizmeni tjedan 
13 utoraka sv. Antunu             
 

 + Josip Brkić 
 + Paško Nekić i Josip Ivanišić 
 

27. 3. srijeda                     18:30 
3. korizmeni tjedan 
 

 + Marin Sopić 
 + Katica Sakač 
 

28. 3. četvrtak                     18:30 
3. korizmeni tjedan 
 

 + Ruža i Đuro Marić 
 + Kata Jokić 
 

29. 3. petak                         18:30 
3. korizmeni tjedan  
 

 + Milan Grđan 
 + Marko Pandurić 

30. 3. subota                        8:00 
3. korizmeni tjedan 
 

 + Kaja i Marko Raštegorac 
 + obitelji Matković i Čakarević 
 

MV  1 ZA POKOJNE: Gospodine, pokojnom (pokojnoj, pokojnima)  ___za kojega 
(koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu misu, daruj mjesto u Kraljevstvu 
nebeskom, molimo te. 
MV 2 ZA POKOJNE: Spomeni se, Gospodine, sluge (službenice, slugu) svoga 
(svoje, svojih) _______za kojega (koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu 
misu, nagradi životom vječnim u svome Kraljevstvu, molimo te. 

MV ZA ZDRAVLJE: Spomeni se, Gospodine, potrebe vjernika za zdravljem, a ti 
ih obdari snagom i blagoslovom, molimo te.



Župa Bezgrešnog začeća BDM Valpovo 
za filijale Vinogradci, Nard, Šag  

ŽUPNI OGLASI  - 24. ožujka 2019. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:   

Šag: subota u 10:00 Bocanjevci/Gorica: subota u 11:00 
Vinogradci: subota u 12:00 Nard: subota: ….  

 Na dekanatsko hodočašće u Voćin u subotu, 30. ožujka 2019. iz Valpova kreće se 
u 7:30 s autobusnog kolodvora. Iz Šaga je polazak u 7.15, iz Bocanjevaca u 7.40 i iz 
Vinogradaca u 7.45. Polazak iz Voćina je 15.00 Povratak natrag  je oko 17.00.    
Misa i ispovijed u Voćinu je u 10:30, križni put u 14.00 
 USKRSNA ISPOVIJED  ZA BOLESNIKE 
ŠAG  I NARD: ponedjeljak, 25. ožujka 2019. od 9:00 
VINOGRADCI: utorak, 26. ožujka 2019. od 9:00 
BOCANJEVCI-GORICA: utorak, 26. ožujka  2019. od 10:00 

 USKRSNA ISPOVIJED  ZA SVE  
BOCANJEVCI, GORICA, ponedjeljak 8. travnja 2019.   

15:00 do 15:30 (ili dok ima vjernika za ispovijed) 
VALPOVO, petak, 12. travnja 2019.  

9:00 do 11:00  i od 16:00 do 17:30 
NARD, ŠAG, VINOGRADCI, petak, 12. travnja 2019. 

15:00 do 15:30 (ili dok ima vjernika za ispovijed) 
 

Šag:  
24. ožujka 2019. Šag u 9:30 misa  
31. ožujka 2019. Šag u 9:30 misa (JM) 
7. travnja 2019. Šag u 11:00 misa 
 
Nard:    
24. ožujka 2019. Nard u 11:00 misa 
31. ožujka 2019. Nard u 8:30 misa (JM) 
7. travnja 2019. Nard u 9:30 misa 
 
Vinogradci:   
24. ožujka 2019. Vinogradci u 8:30 (JM)  
31. ožujka 2019. Vinogradci u 11:00 misa 
7. travnja 2019. Vinogradci u 9:30 misa (JM) 
  



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  24. ožujka 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:   
Bocanjevci/Gorica: subota u 11:00 

  
 Na dekanatsko hodočašće u Voćin u subotu, 30. ožujka 2019. iz Valpova kreće se 
u 7:30 s autobusnog kolodvora. Iz Šaga je polazak u 7.15, iz Bocanjevaca u 7.40 i iz 
Vinogradaca u 7.45. Polazak iz Voćina je 15.00 Povratak natrag  je oko 17.00.    Misa i 
ispovijed u Voćinu je u 10:30, križni put u 14.00 
 
 USKRSNA ISPOVIJED  ZA BOLESNIKE 
ŠAG  I NARD: ponedjeljak, 25. ožujka 2019. od 9:00 
VINOGRADCI: utorak, 26. ožujka 2019. od 9:00 
BOCANJEVCI-GORICA: utorak, 26. ožujka  2019. od 10:00 

 USKRSNA ISPOVIJED  ZA SVE  
BOCANJEVCI, GORICA, ponedjeljak 8. travnja 2019.   

15:00 do 15:30 (ili dok ima vjernika za ispovijed) 
VALPOVO, petak, 12. travnja 2019.  

9:00 do 11:00  i od 16:00 do 17:30 
NARD, ŠAG, VINOGRADCI, petak, 12. travnja 2019. 

15:00 do 15:30 (ili dok ima vjernika za ispovijed) 
 

 
24. ožujka 2019. Gorica u 9:30 (JM) 
 
27. ožujka 2019. srijeda, Bocanjevci u 17:00 misa 
 
31. ožujka 2019. Bocanjevci u 9:30 misa 
 
3. travnja 2019. srijeda, Bocanjevci u 17:00 misa 
 
7. travnja 2019. Bocanjevci u 8:30 misa (JM) 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

24. ožujka  2019. 

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:   

Šag: subota u 10:00 Bocanjevci/Gorica: subota u 11:00 
Vinogradci: subota u 12:00 Nard: subota: ….  

 Na dekanatsko hodočašće u Voćin u subotu, 30. ožujka 2019. iz Valpova kreće se 
u 7:30 s autobusnog kolodvora. Iz Šaga je polazak u 7.15, iz Bocanjevaca u 7.40 i iz 
Vinogradaca u 7.45. Polazak iz Voćina je 15.00 Povratak natrag  je oko 17.00.    
Misa i ispovijed u Voćinu je u 10:30, križni put u 14.00 
 USKRSNA ISPOVIJED  ZA BOLESNIKE  
ŠAG  I NARD: ponedjeljak, 25. ožujka 2019. od 9:00 
VINOGRADCI: utorak, 26. ožujka 2019. od 9:00 
BOCANJEVCI-GORICA: utorak, 26. ožujka 2019. od 10:00 

 USKRSNA ISPOVIJED  ZA SVE  
BOCANJEVCI, GORICA, ponedjeljak 8. travnja 2019.   

15:00 do 15:30 (ili dok ima vjernika za ispovijed) 
VALPOVO, petak, 12. travnja 2019.  

9:00 do 11:00  i od 16:00 do 17:30 
NARD, ŠAG, VINOGRADCI, petak, 12. travnja 2019. 

15:00 do 15:30 (ili dok ima vjernika za ispovijed) 
 

24. ožujka 2019. Šag u 9:30 misa  
24. ožujka 2019. Nard u 11:00 misa 
24. ožujka 2019. Vinogradci u 8:30 (JM) 
24. ožujka 2019. Gorica u 9:30 (JM) 
27. ožujka 2019. srijeda, Bocanjevci u 17:00 misa 
 
31. ožujka 2019. Nard u 8:30 misa (JM) 
31. ožujka 2019. Šag u 9:30 misa (JM) 
31. ožujka 2019. Bocanjevci u 9:30 misa 
31. ožujka 2019. Vinogradci u 11:00 misa 
3. travnja 2019. srijeda, Bocanjevci u 17:00 misa 
 
7. travnja 2019. Nard u 9:30 misa 
7. travnja 2019. Šag u 11:00 misa 
7. travnja 2019. Bocanjevci u 8:30 misa (JM) 
7. travnja 2019. Vinogradci u 9:30 misa (JM) 



                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

4. korizmena nedjelja - C –  
31. ožujka 2019. 

     www.zupa.valpovo.com  ŽUPA VALPOVO FACEBOOK 
 

 OTVORENA CRKVA je svaki dan od 09:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00. Posjetitelji crkve 
ne trebaju ulaziti u prostor svetišta oko oltara. 

 Sastanak župnog pastoralnog vijeća je u ponedjeljak, 1. travnja u 19:00 u župnom domu. 

 Križni put je srijedom i petkom u 18:00 i nedjeljom na groblju u 15:00.  
 Prvi petak u mjesecu je ovoga tjedna. Ispovijed za prvi petak je od ponedjeljka do petka pola 

sata prije večernje mise. Ispit savjesti je na prvi petak u 17:30. Pobožnost je na prvi petak poslije 
večernje mise s litanijama Srcu Isusovom i euharistijskim blagoslovom. 
 Pokret Božjeg milosrđa ima mjesečni susret na prvi četvrtak u 19:00. 
 Na 14. Nadbiskupijski križni put mladih u subotu, 6. travnja iz Valpova kreće se u 7:00 s 

autobusnog kolodvora. 

 Građanska inicijativa U ime obitelji organizira Hod za život koji će biti u Osijeku 18. svibnja 
2019. Inicijativu podržava Crkva. Tome je posvećena župna tribina u Valpovu u drugi ponedjeljak, 8. 
travnja 2019. koja će biti u centru kulture M.P. Katančić u 19:30 s temom: Zaštitimo najugroženiju 
manjinu u Hrvatskoj. Gost predavač je Željka Markić. 

 Ređenje mons. Ivana Ćurića za pomoćnog biskupa bit će na Uskrsni ponedjeljak, 22. travnja 
2019. u đakovačkoj katedrali u 16:30. Nadbiskup Đuro poziva sve vjernike Nadbiskupije na 
sudjelovanje na ovoj svečanosti. Prijave za put u Đakovo su u župnom uredu s uplatom od 30,00 kn 
do 14. travnja, do Cvjetnice. 
 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe 
kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili 
obnovu župnog doma.  

 Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije pokrenuo je povodom 75. godišnjice biskupijskog caritasa 
projekt „75 za 1“ u suradnji sa svim župama Đakovačko-osječke nadbiskupije. Potrebno je prikupiti 
75 pojedinaca u jednoj župi koji bi do 15. travnja uplatiti po 20 kn i tako skupili  za jednu stipendiju 
iz zaklade Dogan. Darovatelji neka se jave u župni ured ili voditeljima župnog caritasa. 
  

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


Župna crkva Valpovo   

nakane sv. misa 2019. 
 

31. 3. nedjelja                       8:00     
4. korizmena nedjelja                                                                                                             
                                            9:30 
 
                                           18:30 

- za župljane  
 
+ Nives Ivanković i + Luka Previšić 
 
+ Iva i Ilija Kuna 
 

1. 4. ponedjeljak             18:30 
4. korizmeni tjedan 
 
 

  + Mane Popović  
  + obitelji Mihaliček 
  + Josip, Ivan i Elizabeta Brkić 

2. 4. utorak                      18:30 
4. korizmeni tjedan 
13 utoraka sv. Antunu             
 

 + Marin Šarac 
 + obitelji Poštić i Kovačić 
 

3. 4. srijeda                     18:30 
4. korizmeni tjedan 
 

 + Zlatko Ivić 
 + Josip Habjanović 
 

4. 4. četvrtak                     18:30 
4. korizmeni tjedan 
 

 + Verica Pađen 
 + Slava i Ljudevit Cving 
 + Milka, Adam i Ana Jurić 
 

5. 3. petak                         18:30 
4. korizmeni tjedan  
 

 + Anđa, Ante i Stipo Andričić 
 + Verica Sudarević,  
 + Ivica i Anica Kovačić 
 

6. 4. subota                        8:00 
4. korizmeni tjedan 
 

 + Stipo Tomić 
 + Božica Milošević 
 

MV  1 ZA POKOJNE: Gospodine, pokojnom (pokojnoj, pokojnima)  ___za kojega 
(koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu misu, daruj mjesto u Kraljevstvu 
nebeskom, molimo te. 
MV 2 ZA POKOJNE: Spomeni se, Gospodine, sluge (službenice, slugu) svoga 
(svoje, svojih) _______za kojega (koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu 
misu, nagradi životom vječnim u svome Kraljevstvu, molimo te. 

MV ZA ZDRAVLJE: Spomeni se, Gospodine, potrebe vjernika za zdravljem, a ti 
ih obdari snagom i blagoslovom, molimo te.



Župa Bezgrešnog začeća BDM Valpovo 
za filijale Vinogradci, Nard, Šag  

ŽUPNI OGLASI  - 31. ožujka 2019. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:   

Šag: subota u 10:00 Bocanjevci/Gorica: subota u 11:00 
Vinogradci: subota u 12:00 Nard: subota: ….  

 USKRSNA ISPOVIJED  ZA SVE  
BOCANJEVCI, GORICA, ponedjeljak 8. travnja 2019.   

15:00 do 15:30 (ili dok ima vjernika za ispovijed) 
VALPOVO, petak, 12. travnja 2019.  

9:00 do 11:00  i od 16:00 do 17:30 
NARD, ŠAG, VINOGRADCI, petak, 12. travnja 2019. 

15:00 do 15:30 (ili dok ima vjernika za ispovijed) 
 

 Ređenje mons. Ivana Ćurića za pomoćnog biskupa bit će na Uskrsni 
ponedjeljak, 22. travnja 2019. u đakovačkoj katedrali u 16:30. Prijave za put u 
Đakovo su zvonarici s uplatom od 30,00 kn su do 14. travnja, do Cvjetnice. 

 
Šag:  
31. ožujka 2019. Šag u 9:30 misa (JM) 
7. travnja 2019. Šag u 11:00 misa 
 
Nard:    
31. ožujka 2019. Nard u 8:30 misa (JM) 
7. travnja 2019. Nard u 9:30 misa 
 
Vinogradci:   
31. ožujka 2019. Vinogradci u 11:00 misa 
7. travnja 2019. Vinogradci u 9:30 misa (JM) 
 

14. travnja 2019. CVJETNICA 
MISE s blagoslovom grančica i čitanjem muke:  
Nard u 9:30 (JM)  Šag u 10:30 (JM)  
Vinogradci u 9:30       Bocanjevci u 10:30 
  



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  31. ožujka 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:   
Bocanjevci/Gorica: subota u 11:00 

  
 USKRSNA ISPOVIJED  ZA SVE  
BOCANJEVCI, GORICA, ponedjeljak 8. travnja 2019.   

15:00 do 15:30 (ili dok ima vjernika za ispovijed) 
VALPOVO, petak, 12. travnja 2019.  

9:00 do 11:00  i od 16:00 do 17:30 
NARD, ŠAG, VINOGRADCI, petak, 12. travnja 2019. 

15:00 do 15:30 (ili dok ima vjernika za ispovijed) 
 

 Ređenje mons. Ivana Ćurića za pomoćnog biskupa bit će na Uskrsni 
ponedjeljak, 22. travnja 2019. u đakovačkoj katedrali u 16:30. Prijave za put u 
Đakovo su zvonarici s uplatom od 30,00 kn su do 14. travnja, do Cvjetnice. 

 
31. ožujka 2019. Bocanjevci u 9:30 misa 
 
3. travnja 2019. srijeda, Bocanjevci u 17:00 misa 
 
7. travnja 2019. Bocanjevci u 8:30 misa (JM) 
 
14. travnja 2019. CVJETNICA 
Bocanjevci u 10:30,  misa s blagoslovom grančica i čitanjem muke 
 

  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

31. ožujka  2019. 

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:   

Šag: subota u 10:00 Bocanjevci/Gorica: subota u 11:00 
Vinogradci: subota u 12:00 Nard: subota: ….  

 USKRSNA ISPOVIJED  ZA SVE  
BOCANJEVCI, GORICA, ponedjeljak 8. travnja 2019.   

15:00 do 15:30 (ili dok ima vjernika za ispovijed) 
VALPOVO, petak, 12. travnja 2019.  

9:00 do 11:00  i od 16:00 do 17:30 
NARD, ŠAG, VINOGRADCI, petak, 12. travnja 2019. 

15:00 do 15:30 (ili dok ima vjernika za ispovijed) 
 

 Ređenje mons. Ivana Ćurića za pomoćnog biskupa bit će na Uskrsni 
ponedjeljak, 22. travnja 2019. u đakovačkoj katedrali u 16:30. Prijave za put u 
Đakovo su zvonarici s uplatom od 30,00 kn su do 14. travnja, do Cvjetnice. 

 
31. ožujka 2019. Nard u 8:30 misa (JM) 
31. ožujka 2019. Šag u 9:30 misa (JM) 
31. ožujka 2019. Bocanjevci u 9:30 misa 
31. ožujka 2019. Vinogradci u 11:00 misa 
3. travnja 2019. srijeda, Bocanjevci u 17:00 misa 
 
7. travnja 2019. Nard u 9:30 misa 
7. travnja 2019. Šag u 11:00 misa 
7. travnja 2019. Bocanjevci u 8:30 misa (JM) 
7. travnja 2019. Vinogradci u 9:30 misa (JM) 
 
14. travnja 2019. CVJETNICA 
MISE s blagoslovom grančica i čitanjem muke:  
Nard u 9:30 (JM)  Šag u 10:30 (JM)  
Vinogradci u 9:30       Bocanjevci u 10:30 
 
 



                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

8. nedjelja kroz godinu - C –  
3. ožujka 2019. 

                                  www.zupa.valpovo.com 
 

 OTVORENA CRKVA je svaki dan od 09:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00. Sastanak dežurnih 
i onih koji to žele biti bit će u srijedu, 6. ožujka poslije večernje mise. 

 Župna kateheza je po rasporedu. Susreti mladih su petkom u 20:30. Ministrantski sastanak je 
svake subote u 9:00. 
 Ovaj tjedan prvopričesnici, umjesto župnog vjeronauka trebaju doći na Pepelnicu na misu u 

18:30 h. 
 Sastanak roditelja prvopričesnika je u ponedjeljak 4. ožujka u 19:30. 
 Sastanak roditelja krizmanika bit će u drugi ponedjeljak, 11. ožujka u19:30. 

 Čista srijeda ili Pepelnica je 6. ožujka 2019. post i nemrs, početak korizme, vrijeme priprave za 
Uskrs. Na Čistu srijedu misa je u 8:00 i u 18:30. Pepeljenje je pod misom. Pepeljenje je i na 1. 
korizmenu nedjelju poslije svake mise, u župnoj crkvi i na filijalama.  

 Pepelnica ili Čista srijeda i Veliki petak jedini su dani u godini kada Crkva propisuje post i nemrs. Post, 
koji je propisan za Pepelnicu i Veliki petak, znači da se vjernici od 18. do 60. godine života (s izuzetkom 
bolesnika) taj dan smiju samo jednom do sita najesti, što ne isključuje i druge oblike odricanja (gledanje TV, 
izbjegavanje zabava i sl.). Nemrs, koji je obvezan za sve petke u korizmi, znači odricanje od mesa toplokrvnih 
životinja, a obvezuje sve vjernike od 14 do 60 godina. 

 Pokret Božjeg milosrđa ima mjesečni susret na prvi četvrtak u mjesecu poslije svete mise. 

 Križni put ovoga tjedna je u petak u 18:00 i u nedjelju na groblju u 15:00.  

 Liturgijska/Biblijska skupina ima sastanak u  petak u 19:00. 

 Čašćenje bl. Marije od Propetog Petković s litanijama, molitvom i čašćenjem relikvija je u 
subotu 9. ožujka nakon svete mise 

 Radovi na obnovi župnog doma se nastavljaju. Sada se preuređuje dio stana na prvom katu, a 
nastavljaju se radovi na uličnom pročelju. Uz to treba nastaviti s prikupljanjem darova župljana za 
obnovu župnog doma 2019. godine darom od 20 kn mjesečno, uplatom u župnom uredu ili uplatom 
na račun.  

 Dekanatsko hodočašće Gospi Voćinskoj - Majci od utočišta -  u Voćin bit će 30. ožujka 2019. 
(subota). Cijena puta je 50 kn. Prijave u župnom uredu su do 23. ožujka. 

 Župno hodočašće u Lourdes, zajedno sa župom Belišće od 30. lipnja do 7. srpnja. Cijena puta je 
3.500,00 kn, pri upisu potrebno je uplatiti kotizaciju 1000 kn. Detaljan plan puta možete dobiti u 
župnom uredu. 

 
 
 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe 

kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili 
obnovu župnog doma.   

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


Župna crkva Valpovo  nakane sv. misa 2019. 
 

3. 3. nedjelja                       8:00     
8. nedjelja kroz godinu                                                                                                             
                                            9:30 
 
 
                                           18:30 

- za župljane  
 
+ Vilim i Kata Hange,  
+ Ljudevit i Marija Sabo 
 
+ Antun Sudarević 
 

4. 3. ponedjeljak             18:30 
8. tjedan kroz godinu 
 

 + obitelji Korov 
 + Anica, Đuro i Marko Jančikić 
 

5. 3. utorak                       18:30 
8. tjedan kroz godinu 

 + Ivka i Milan Đurišić 
 + Stanko Varžić 
 + Jozo Romić 
  

6. 3. srijeda                       8:00 
Čista srijeda ili pepelnica  
                                                      18:30 

 + Slađana, Antun i Mirko Novoselić 
  
 +obitelji Kolesar i Jager  
 + Ana Lazić 
 + Milka Šerić 
 

7. 3. četvrtak                     18:30 
8. tjedan kroz godinu 

 + Eva i Kuzman Ilin,  
 + Liza i Fabijan Šimić 
 + Ivan i Hedviga Šarić,  
 + Bojana i Marko Matić 
 

8. 3. petak                         18:30 
8. tjedan kroz godinu 
 

 + Lenka i Luka Rajčevac 
 + Kata i obitelji Emes 

 
9. 3. subota                        8:00 
BDM subotom 
Čašćenje bl. Marije Petković  

 + Ana, Ivan i Marko Kalem 
 + obitelji Lukašek 

MV  1 ZA POKOJNE: Gospodine, pokojnom (pokojnoj, pokojnima)  ___za kojega 
(koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu misu, daruj mjesto u Kraljevstvu 
nebeskom, molimo te. 
MV 2 ZA POKOJNE: Spomeni se, Gospodine, sluge (službenice, slugu) svoga 
(svoje, svojih) _______za kojega (koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu 
misu, nagradi životom vječnim u svome Kraljevstvu, molimo te. 

MV ZA ZDRAVLJE: Spomeni se, Gospodine, potrebe vjernika za zdravljem, a ti 
ih obdari snagom i blagoslovom, molimo te.



Župa Bezgrešnog začeća BDM Valpovo 
za filijale Vinogradci, Nard, Šag  

ŽUPNI OGLASI  - 3. veljače 2019. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:   

Šag: subota u 10:00 
Bocanjevci/Gorica: subota u 11:00 
Vinogradci: subota u 12:00 
Nard: subota: 2. 3. i 4. r. ..5. 6. 7. 8. …1. i 2. r. sr. š….  

 Dekanatsko hodočašće Gospi Voćinskoj - Majci od utočišta -  u Voćin bit će 
30. ožujka 2019. (subota). Cijena puta je 50 kn. Prijave zvonarici su do 23. 
ožujka. 
 Župno hodočašće u Lourdes, zajedno sa župom Belišće od 30. lipnja do 7. 

srpnja. Cijena puta je 3.500,00 kn, pri upisu potrebno je uplatiti kotizaciju 1000 
kn. Detaljan plan puta možete dobiti u župnom uredu. 

 
Šag:  
3. ožujka 2019. Šag u 9:30 misa 
10. ožujka 2019. Šag u 8:30 misa i pepeljenje (JM) 
17. ožujka 2019. Šag u 9:30 misa (JM) 
24. ožujka 2019. Šag u 9:30 misa  
 
Nard:    
3. ožujka 2019. Nard u 8:30 misa 
10. ožujka 2019. Nard u 9:30 misa i pepeljenje (JM) 
17. ožujka 2019. Nard u 8:30 misa (JM) 
24. ožujka 2019. Nard u 11:00 misa 
 
Vinogradci:   
3. ožujka 2019. Vinogradci  u 8:30 (JM) 
10. ožujka 2019. Vinogradci u 9:30 misa i pepeljenje 
24. ožujka 2019. Vinogradci u 8:30 (JM) 
  



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  3. ožujka 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 
 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:   

Bocanjevci/Gorica: subota u 11:00 
 Dekanatsko hodočašće Gospi Voćinskoj - Majci od utočišta -  u Voćin bit će 

30. ožujka 2019. (subota). Cijena puta je 50 kn. Prijave zvonarici su do 23. 
ožujka. 
 Župno hodočašće u Lourdes, zajedno sa župom Belišće od 30. lipnja do 7. 

srpnja. Cijena puta je 3.500,00 kn, pri upisu potrebno je uplatiti kotizaciju 1000 
kn. Detaljan plan puta možete dobiti u župnom uredu. 

 
3. ožujka 2019. Bocanjevci u 9:30 (JM) 
 
6. ožujka 2019. PEPELNICA, čista srijeda 

Bocanjevci misa i pepeljenje u 17:00 
 
10. ožujka 2019. Bocanjevci misa i pepeljenje u 11:00 

13. ožujka 2019. srijeda, Bocanjevci misa u 17:00 
 
17. ožujka 2019. Bocanjevci u 11:00 misa 
 
19. ožujka 2019. utorak, sv. Josip, Bocanjevci u 17:00 misa 
 
24. ožujka 2019. Gorica u 9:30 (JM) 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

3. ožujka  2019. 

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:   

Šag: subota u 10:00 
Bocanjevci/Gorica: subota u 11:00 
Vinogradci: subota u 12:00 
Nard: subota: 2. 3. i 4. r. ..5. 6. 7. 8. …1. i 2. r. sr. š….  

 Dekanatsko hodočašće Gospi Voćinskoj - Majci od utočišta -  u Voćin bit će 
30. ožujka 2019. (subota). Cijena puta je 50 kn. Prijave zvonarici su do 23. 
ožujka. 
 Župno hodočašće u Lourdes, zajedno sa župom Belišće od 30. lipnja do 7. 

srpnja. Cijena puta je 3.500,00 kn, pri upisu potrebno je uplatiti kotizaciju 1000 
kn. Detaljan plan puta možete dobiti u župnom uredu. 

 
3. ožujka 2019. Nard u 8:30 misa 
3. ožujka 2019. Šag u 9:30 misa 
3. ožujka 2019. Vinogradci  misa u 8:30 (JM) 
3. ožujka 2019. Bocanjevci misa u 9:30 (JM) 
6. ožujka 2019. PEPELNICA, čista srijeda 

u Bocanjevcima u 17:00 misa i pepeljenje 
 
10. ožujka 2019. Šag u 8:30 misa i pepeljenje (JM) 
10. ožujka 2019. Nard u 9:30 misa i pepeljenje (JM) 
10. ožujka 2019. Vinogradci u 9:30 misa i pepeljenje 
10. ožujka 2019. Bocanjevci u 11:00 misa i pepeljenje 
13. ožujka 2019. srijeda, Bocanjevci u 17:00 misa 
 
17. ožujka 2019. Nard u 8:30 misa (JM) 
17. ožujka 2019. Šag u 9:30 misa (JM) 
17. ožujka 2019. Bocanjevci u 11:00 misa 
19. ožujka 2019. utorak, sv. Josip, Bocanjevci u 17:00 misa 
 
24. ožujka 2019. Šag u 9:30 misa  
24. ožujka 2019. Nard u 11:00 misa 
24. ožujka 2019. Vinogradci u 8:30 (JM) 
24. ožujka 2019. Gorica u 9:30 (JM) 



                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

2. VAZMENA NEDJELJA - C –  
Nedjelja Božjega milosrđa 

28. travnja 2019. 
        www.zupa.valpovo.com   
     ŽUPA VALPOVO FACEBOOK 

 

 OTVORENA CRKVA je svaki dan od 09:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00.  
 Klečanje u Šagu je uz misu u 10:30. 
 Zajednica Vjera i svjetlo ima svoj mjesečni susret poslije podne sa sudjelovanjem na večernjoj 

misi. 
 Sv. Josip Radnik je u srijedu, 1. svibnja, misa u u župnoj crkvi je 18:30. Toga dana je crkveni 

god u Belišću. misa je u 11:00. 
 U Bocanjevcima je crkveni god na sv. Filipa i Jakova, ap. koji se slavi po starom kalendaru 1. 

svibnja, a po novom 3. svibnja. Na oba dana je misa u Bocanjevcima u 11:00.  
 Počine tjedan priprave za prvu pričest: ponedjeljak, utorak, /osim u srijedu, 1. svibanj/, četvrtak i 

petak s misom u 18:30. 
 Ispovijed roditelja prvopričesnika je u četvrtak i petak,  2. i 3. svibnja od 17:30.  
 Ispovijed prvopričesnika je u subotu  4. svibnja:   3a u 10:00, 3b u 10:30,  3c u 11:00 
 Prva pričest u župi Bezgrešnog začeća BDM u Valpovu je nedjelju, 5. svibnja 2019. na misi 

u 11:00.   Okupljanje prvopričesnika je u  10:30  pred crkvom za ulaznu procesiju. 
 Ostale mise u nedjelju su redovito u 8:00, u 9:30 i 18:30. 
 Svibanjske pobožnosti počinju u srijedu, 1. svibnja u 18:00 i traju do 31. svibnja. 
 Pokret Božjeg milosrđa ima mjesečni susret na prvi četvrtak u 19:00 
 Prvi petak u mjesecu je ovoga tjedna. Ispovijed za prvi petak je od ponedjeljka do petka pola 

sata prije večernje mise. Ispit savjesti je na prvi petak u 17:30. Pobožnost je na prvi petak poslije 
večernje mise s litanijama Srcu Isusovom i euharistijskim blagoslovom. 
 
 Hod za život, obitelj i Hrvatsku u Osijeku 18. svibnja 2019.  

podržava Đakovačko-osječka nadbiskupija i šalje obavijest: /u prilogu/ 
 
 Približava se kraj obnove župnog doma. Dar za obnovu potreban je sada za završne račune. 

Završetak obnove župne crkve i župnog doma proslavit ćemo župnom proslavom 25. lipnja 2019. 
Toga dana će mons Đuro Hranić, Đakovačko-osječki nadbiskup i metropolit  posvetiti oltar župne 
crkve na misi u 10:00. Poslije mise je narodno veselje na otvorenom u župnom dvoru. Prvi sastanak i 
dogovor za proslavu je za župno ekonomsko vijeće u proširenom sastavu u ponedjeljak, u 19:00 u 
župnom domu. 
 

 
 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe 

kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili 
obnovu župnog doma.  

 

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


Župna crkva Valpovo    

nakane sv. misa 2019. 
28. 4. nedjelja                       7:00     
2. vazmena nedjelja                                                                                                            
                                            9:30 
 
                                           18:30 

- za župljane 
 

+ obitelji Andračić 
 
+ Anđelka i Đuro Nikolić 
 

29. 4. ponedjeljak                18:30    
2. vazmeni tjedan                                                                                                            
                                                                                                         

+ Jozo Šimošić 
+ obitelji Ćutić 

30. 4. utorak                       18:30 
2. vazmeni tjedan                                                                                                            
13 utoraka sv. Antunu   
  

 + Ljubica Sopić 
+ Stjepan i Marija Kelrajter 
 

1. 5. srijeda                       18:30 
sv. Josip Radnik 
sv. Filip i Jakov, ap. 
 

 + Jure Soldo 
 + Stjepan i Savka Balentić 

2. 5. četvrtak                     18:30 
2. vazmeni tjedan                                                                                                            
 

 + Đuro Krstić 
 +Mario i Andrija Ćilićki i  
 + Franciska Horvat 
 

3. 5. petak                         18:30 
sv. Filip i Jakov, ap.                                                                                                           
prvi petak 
 

 + obitelji Marenić 
 + Franjo i Stana Bašić 

4. 5. subota                        8:00 
2. vazmeni tjedan                                                                                                            
duhovna zvanja 
 

 + Zoran Grofelnik 
 + Šimo i Mara Pavoković 

MV  1 ZA POKOJNE: Gospodine, pokojnom (pokojnoj, pokojnima)  ___za kojega 
(koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu misu, daruj mjesto u Kraljevstvu 
nebeskom, molimo te. 
MV 2 ZA POKOJNE: Spomeni se, Gospodine, sluge (službenice, slugu) svoga 
(svoje, svojih) _______za kojega (koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu 
misu, nagradi životom vječnim u svome Kraljevstvu, molimo te. 

MV ZA ZDRAVLJE: Spomeni se, Gospodine, potrebe vjernika za zdravljem, a ti 
ih obdari snagom i blagoslovom, molimo te.



      ŽUPA VALPOVO 
FILIJALE  ŠAG – NARD – VINOGRADCI 

I ŽUPA BOCANJEVCI I FILIJALA GORICA 
          ŽUPNI OGLASI  - 28. travnja 2019. 

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 
28. travnja 2019. 2. vazmena nedjelja (bijela) 

Nard, misa u 9:30 i blagoslov polja 
Šag, misa i klanjanje (klečanje) i blagoslov polja u 10:30 
Vinogradci, misa u 8:30 (JM) 
Bocanjevci, misa i blagoslov polja u 9:30 (JM)  
 

1.svibnja 2019. srijeda, sv. Filip i Jakov, ap. crkveni god 
Bocanjevci, misa u 11:00, vlč. Vjekoslav Lulić, župnik u Veliškovcima 

3. svibnja 2019. petak, sv. Filip i Jakov, ap. crkveni god 
Bocanjevci, misa u 11:00 

 
5. svibnja 2019. 3. vazmena nedjelja, PRVA PRIČEST U VALPOVU u 11:00 

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

8.svibnja 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 

11. svibnja 2019. 4, vazmena nedjelja, NEDJELJA DOBROG PASTIRA,  
dan duhovnih zvanja 
ŽUPNO GODIŠNJE EUHARISIJSKO KLANJANJE 
Nard, misa u 8:30  
Šag, misa u 9:30 
Bocanjevci, misa  u 8:30 (JM)    
Vinogradci, misa u 9:30 (JM)  

15 .svibnja 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 

18. svibnja 2019. subota, KRIZMA U VALPOVU u 11:00 
 
19. svibnja 2019. 5, vazmena nedjelja 

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  28. travnja 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

    
28. travnja 2019. 2. vazmena nedjelja (bijela) 

Bocanjevci, misa i blagoslov polja u 9:30 (JM)  
 

1.svibnja 2019. srijeda, sv. Filip i Jakov, ap. crkveni god 
Bocanjevci, misa u 11:00, vlč. Vjekoslav Lulić, župnik u Veliškovcima 
 

3. svibnja 2019. petak, sv. Filip i Jakov, ap. crkveni god 
Bocanjevci, misa u 11:00 
 

5. svibnja 2019. PRVA PRIČEST U VALPOVU u 11:00 
Gorica, misa u 9:30 
 

8.svibnja 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 

11. svibnja 2019. 4. vazmena nedjelja, NEDJELJA DOBROG PASTIRA,  
dan duhovnih zvanja 
ŽUPNO GODIŠNJE EUHARISIJSKO KLANJANJE 
Bocanjevci, misa  u 8:30 (JM)    
 

15 .svibnja 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 

18. svibnja 2019. subota, KRIZMA U VALPOVU u 11:00 
 
19. svibnja 2019. 5. vazmena nedjelja 

Bocanjevci, misa  u 9:30   
 



                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

5. korizmena nedjelja - C –  
7. travnja 2019. 

     www.zupa.valpovo.com  ŽUPA VALPOVO FACEBOOK 
 

 OTVORENA CRKVA je svaki dan od 09:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00. Posjetitelji crkve 
ne trebaju ulaziti u prostor svetišta oko oltara. 

 Građanska inicijativa U ime obitelji organizira Hod za život koji će biti u Osijeku 18. svibnja 
2019. Inicijativu podržava Crkva. Tome je posvećena župna tribina u Valpovu u ponedjeljak, 8. 
travnja 2019. koja će biti u centru kulture M.P. Katančić u 19:30 s temom: Zaštitimo najugroženiju 
manjinu u Hrvatskoj. Gost predavač je Željka Markić. 

 Čašćenje bl. Marije od Propetog Petković s litanijama, molitvom i čašćenjem relikvija je u 
utorak uz misu. 
 Križni put je srijedom i petkom u 18:00 i nedjeljom na groblju u 15:00.  
 Euharistijsko klanjanje je u četvrtak poslije mise. 
 Krsna kateheza je u četvrtak u 19:30. 
 Liturgijska/Biblijska skupina  ima sastanak u petak u 19:00. 
 Radionica rukotvorina „Kod snaše“ prodavat će uskrsne ukrase na Cvjetnicu. Prihod je za misije. 
 Župni caritas će prodavati maslinove grančice u petak i u nedjelju. Prihod je župni caritas. 
 USKRSNA ISPOVIJED u Valovu za sve vjernike je u petak, 12. travnja 2019. od 9:00 do 11:00  

i od 16:00 do 17:30, pokorničko bogoslužje – ispit savjesti: u 8:45 i 15:45. 
 USKRSNA ISPOVIJED ZA MLADE u BELIŠĆU je u drugi ponedjeljak, 15. travnja 2019. od 

20:00 do 21:30. 
 USKRSNA ISPOVIJED ZA MLADE u Valpovu je u drugi utorak, 16. travnja 2019. od 19:00 do 

20:30. 
  CVJETNICA, NEDJELJA MUKE GOSPODINOVE je 14. travnja 2019. 

raspored misa:  
Župna crkva u Valpovu:  8:00 misa s blagoslovom grančica i čitanjem muke 

9:30 misa s blagoslovom grančica, procesijom i pjevanom mukom 
18:30 misa s blagoslovom grančica i čitanjem muke 

Filijale, mise s blagoslovom grančica i čitanjem muke:  
Vinogradci u 9:30, Nard u 9:30, Šag u 10:30, Bocanjevci u 10:30. 

 Ređenje mons. Ivana Ćurića za pomoćnog biskupa bit će na Uskrsni ponedjeljak, 22. travnja 
2019. u đakovačkoj katedrali u 16:30. Nadbiskup Đuro poziva sve vjernike Nadbiskupije na 
sudjelovanje na ovoj svečanosti. Prijave za put u Đakovo su u župnom uredu s uplatom od 30,00 kn 
do 14. travnja, do Cvjetnice. 
 Listić s rasporedom od Cvjetnice do Uskrsnog ponedjeljka uzmite poslije mise. 

 
 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe 

kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili 
obnovu župnog doma.  

 
 

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


Župna crkva Valpovo   

nakane sv. misa 2019. 
 

7. 4. nedjelja                       8:00     
5. korizmena nedjelja                                                                                                             
                                            9:30 
 
                                           18:30 

- za župljane  
 
+ Ivan Zelić 
 
+ Liposava, Niko i Željko Svalina 
 

8. 4. ponedjeljak             18:30 
5. korizmeni tjedan 
 

  + Matija Ivić 
  + Jelka Arnaut  
  + obitelji Bebeši 
 

9. 4. utorak                      18:30 
5. korizmeni tjedan 
13 utoraka sv. Antunu             

 + Zdravko Pandurić 
 + Marija Strmečki 
 

10. 4. srijeda                     18:30 
5. korizmeni tjedan 
 

 + Sanela Nikolić  
 + obitelji Kristić 
 + Davor Skelac  
 + Jadranka Grgošević 
 

11. 4. četvrtak                     18:30 
5. korizmeni tjedan 
 

 + Spomenka Horvat 
 + Zlata i Zvonko Balažić  
 

12. 3. petak                         18:30 
5. korizmeni tjedan  
 

 + Marija i Jozo Žigić 
 + Pero i Mara Mihaljević 
 

13. 4. subota                        8:00 
5. korizmeni tjedan 
 

 + Đuro Sopić 
 + Dragan, Josip i Martin Petranović 
 

MV  1 ZA POKOJNE: Gospodine, pokojnom (pokojnoj, pokojnima)  ___za kojega 
(koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu misu, daruj mjesto u Kraljevstvu 
nebeskom, molimo te. 
MV 2 ZA POKOJNE: Spomeni se, Gospodine, sluge (službenice, slugu) svoga 
(svoje, svojih) _______za kojega (koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu 
misu, nagradi životom vječnim u svome Kraljevstvu, molimo te. 

MV ZA ZDRAVLJE: Spomeni se, Gospodine, potrebe vjernika za zdravljem, a ti 
ih obdari snagom i blagoslovom, molimo te.



Župa Bezgrešnog začeća BDM Valpovo 
za filijale Vinogradci, Nard, Šag  

ŽUPNI OGLASI  - 7. travnja 2019. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:   

Šag: subota u 10:00 Bocanjevci/Gorica: subota u 11:00 
Vinogradci: subota u 12:00 Nard: subota: ….  

 USKRSNA ISPOVIJED  ZA SVE  
BOCANJEVCI, GORICA, ponedjeljak 8. travnja 2019.   

15:00 do 15:30 (ili dok ima vjernika za ispovijed) 
VALPOVO, petak, 12. travnja 2019.  

9:00 do 11:00  i od 16:00 do 17:30 
NARD, ŠAG, VINOGRADCI, petak, 12. travnja 2019. 

15:00 do 15:30 (ili dok ima vjernika za ispovijed) 
 

 Građanska inicijativa U ime obitelji organizira Hod za život koji će biti u 
Osijeku 18. svibnja 2019. Inicijativu podržava Crkva. Tome je posvećena župna 
tribina u Valpovu u ponedjeljak, 8. travnja 2019. koja će biti u centru kulture 
M.P. Katančić u 19:30 s temom: Zaštitimo najugroženiju manjinu u Hrvatskoj. 
Gost predavač je Željka Markić. 
 Ređenje mons. Ivana Ćurića za pomoćnog biskupa bit će na Uskrsni 

ponedjeljak, 22. travnja 2019. u đakovačkoj katedrali u 16:30. Prijave za put u 
Đakovo su zvonarici s uplatom od 30,00 kn su do 14. travnja, do Cvjetnice. 

Šag:  
7. travnja 2019. Šag u 11:00 misa 
 
Nard:    
7. travnja 2019. Nard u 9:30 misa 
 
Vinogradci:   
7. travnja 2019. Vinogradci u 9:30 misa (JM) 
 
14. travnja 2019. CVJETNICA 
MISE s blagoslovom grančica i čitanjem muke:  
Nard u 9:30 (JM)  Šag u 10:30 (JM)  
Vinogradci u 9:30       Bocanjevci u 10:30 
 

BLAGOSLOV JELA - VELIKA SUBOTA, 20. travnja 
filijale:  Nard u 17:00,   Vinogradci u 17:00,  

Šag u 17:30,   Bocanjevci:  poslije vazmenog bdijenja 
  



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  7. travnja 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:   
Bocanjevci/Gorica: subota u 11:00 

  
 USKRSNA ISPOVIJED  ZA SVE  
BOCANJEVCI, GORICA, ponedjeljak 8. travnja 2019.   

15:00 do 15:30 (ili dok ima vjernika za ispovijed) 
VALPOVO, petak, 12. travnja 2019.  

9:00 do 11:00  i od 16:00 do 17:30 
NARD, ŠAG, VINOGRADCI, petak, 12. travnja 2019. 

15:00 do 15:30 (ili dok ima vjernika za ispovijed) 
 

 Građanska inicijativa U ime obitelji organizira Hod za život koji će biti u 
Osijeku 18. svibnja 2019. Inicijativu podržava Crkva. Tome je posvećena župna 
tribina u Valpovu u ponedjeljak, 8. travnja 2019. koja će biti u centru kulture 
M.P. Katančić u 19:30 s temom: Zaštitimo najugroženiju manjinu u Hrvatskoj. 
Gost predavač je Željka Markić. 

 Ređenje mons. Ivana Ćurića za pomoćnog biskupa bit će na Uskrsni 
ponedjeljak, 22. travnja 2019. u đakovačkoj katedrali u 16:30. Prijave za put u 
Đakovo su zvonarici s uplatom od 30,00 kn su do 14. travnja, do Cvjetnice. 

 
 
7. travnja 2019. Bocanjevci u 8:30 misa (JM) 
 
14. travnja 2019. CVJETNICA 
Bocanjevci u 10:30,  misa s blagoslovom grančica i čitanjem muke 
 
VELIKA SUBOTA, 20. travnja  BOCANJEVCI Vazmeno bdijenje – 19:00 
 

BLAGOSLOV JELA - VELIKA SUBOTA, 20. travnja 
Bocanjevci:  poslije vazmenog bdijenja 

  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

7. travnja  2019. 

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 

 USKRSNA ISPOVIJED  ZA SVE  
BOCANJEVCI, GORICA, ponedjeljak 8. travnja 2019.   

15:00 do 15:30 (ili dok ima vjernika za ispovijed) 
VALPOVO, petak, 12. travnja 2019.  

9:00 do 11:00  i od 16:00 do 17:30 
NARD, ŠAG, VINOGRADCI, petak, 12. travnja 2019. 

15:00 do 15:30 (ili dok ima vjernika za ispovijed) 
 

 Građanska inicijativa U ime obitelji organizira Hod za život koji će biti u 
Osijeku 18. svibnja 2019. Inicijativu podržava Crkva. Tome je posvećena župna 
tribina u Valpovu u ponedjeljak, 8. travnja 2019. koja će biti u centru kulture 
M.P. Katančić u 19:30 s temom: Zaštitimo najugroženiju manjinu u Hrvatskoj. 
Gost predavač je Željka Markić. 

 Ređenje mons. Ivana Ćurića za pomoćnog biskupa bit će na Uskrsni 
ponedjeljak, 22. travnja 2019. u đakovačkoj katedrali u 16:30. Prijave za put u 
Đakovo su zvonarici s uplatom od 30,00 kn su do 14. travnja, do Cvjetnice. 

 
7. travnja 2019. Nard u 9:30 misa 
7. travnja 2019. Šag u 11:00 misa 
7. travnja 2019. Bocanjevci u 8:30 misa (JM) 
7. travnja 2019. Vinogradci u 9:30 misa (JM) 
 
14. travnja 2019. CVJETNICA 
MISE s blagoslovom grančica i čitanjem muke:  
Nard u 9:30 (JM)  Šag u 10:30 (JM)  
Vinogradci u 9:30       Bocanjevci u 10:30 
 
VELIKA SUBOTA, 20. travnja  BOCANJEVCI Vazmeno bdijenje – 19:00 
 

BLAGOSLOV JELA - VELIKA SUBOTA, 20. travnja 
filijale:  Nard u 17:00,   Vinogradci u 17:00,  

Šag u 17:30,   Bocanjevci:  poslije vazmenog bdijenja 
 
 



USKRS, 21. travnja 

7:00 - misa i blagoslov jela,  9:30, 18:30 

filijale: Šag u 9:30, Nard u 10:30  
Vinogradci u 9:30, Bocanjevci u 10:30 
 
USKRSNI PONEDJELJAK, 22. travnja 
mise: 8:00, 9:30 i 18:30 
filijale: Gorica u 9:30, Vinogradci u 10:30 
Šag u 9:30,  Nard u 10:30 

 
 



                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

CVJETNICA - C –  
14. travnja 2019. 

        www.zupa.valpovo.com   
   ŽUPA VALPOVO FACEBOOK 

 

 OTVORENA CRKVA je svaki dan od 09:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00. Posjetitelji crkve 
ne trebaju ulaziti u prostor svetišta oko oltara. 
 Mise u velikom tjednu od ponedjeljka do srijede su u 18.30. 
 Križni put je danas na groblju u 15:00, u srijedu u župnoj crkvi u 18:00  i na veliki petak u 10:00.  
 Radionica rukotvorina „Kod snaše“ prodaje uskrsne ukrase. Prihod je za misije. 
 Župni caritas prodaje maslinove grančice. Prihod je župni caritas. 
 USKRSNA ISPOVIJED ZA MLADE u BELIŠĆU je u ponedjeljak od 20:00 do 21:30. 

USKRSNA ISPOVIJED ZA MLADE u Valpovu je u utorak od 19:00 do 20:30. 
 Na VELIKI ČETVRTAK, 18. travnja 2019. misa Večere Gospodnje je u 19:00. Na početku mise 

je unošenje blagoslovljenih ulja. Pod misom je obred pranja nogu. Poslije mise je klanjanje – 
Getsemanska ura. Milostinja od velikog četvrtka je za župni caritas. 
 Na VELIKI PETAK, 19. travnja 2019. obredi Velikog petka su u 18:00, a u obredima je pjevana 

Muka, klanjanje Križu i pričest. Na veliki petak je post i nemrs.  
 Devetnica Božjeg milosrđa počinje na Veliki petak u 15:00 u crkvi i završava u subotu uoči 

nedjelje Božjeg milosrđa. U drugu nedjelju  28. travnja 2019.g. bit će organizirani prijevoz na 
svečanu proslavu nedjelje Božjeg milosrđa  na Ovčari kod Đakova. Cijena puta je 40,00 kn, a prijave 
su kod Gorane Bebeši. 
 Na VELIKU SUBOTU, 20. travnja 2019. crkva je otvorena cijeli dan, pri čemu će vatrogasci u 

svečanim odorama čuvati Božji grob. Vazmeno bdijenje je u 20:00. Za službu svjetla treba ponijeti 
svijeću s prikladnom zaštitom protiv prokapavanja. Pred crkvom se prodaju svijeće, a prihod je za 
zajednicu Vjera i Svjetlo. 
 Sudjelovanje na obredima svetog trodnevlja, na veliki četvrtak, veliki petak i veliku subotu je 

obvezno i samo po sebi razumljivo, jer su to najveća otajstva naše vjere. 
 BLAGOSLOV JELA - VELIKA SUBOTA, 20. travnja 

filijale: Nard u 17:00, Vinogradci u 17:00, Šag u 17:30,  
Bocanjevci:  poslije vazmenog bdijenja 
u Valpovu: Velika subota, u18:00 
u Valpovu: USKRS, uz misu u 7:00 

 USKRS je u nedjelju 21. travnja 2019., a mise su u 7:00 (i blagoslov jela), u 9:30 i u 18:30.  
 Na Uskrsni ponedjeljak, 22. travnja mise su kao nedjeljom: u 8:00, 9:30 i 18:30. 
 Župni ured ne radi od velikog petka do uskrsnog ponedjeljka. 

 Na ređenje mons. Ivana Ćurića za pomoćnog biskupa na Uskrsni ponedjeljak, 22. travnja 2019. u 
đakovačkoj katedrali u 16:30. ide se u vlastitim prijevozom. No i za to se treba najaviti u župi.  
 

 
 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe 

kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili 
obnovu župnog doma.  

 

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


Župna crkva Valpovo   nakane sv. misa 2019. 
14. 4. nedjelja                       8:00     
CJETNICA                                                                                                            
                                            9:30 
 
                                           18:30 

+ Jela Vinković 
 
- za župljane  

 
+ Stjepan, Zdenka i Petra Dijanović 

15. 4. ponedjeljak             18:30 
Veliki tjedan 
 

  + Đuro, Katica, Milka  
     i Marica Gostinjski 
  + Kata i Mirko Šimić 

16. 4. utorak                      18:30 
Veliki tjedan 
13 utoraka sv. Antunu    

 + Ivo Madnić 
 + Dejan Ribarić 
 

17. 4. srijeda                     18:30 
Veliki tjedan 
 

 +  Mara Skokić i +obitelji Skokić 
 + Stanko, Greta i Josip Dominović 

18. 4. četvrtak                     19:00 
VELIKI ČETVRTAK 
    Misa večere Gospodnje 

- na nakanu 
 

19. 3. petak                         18:00 
VELIKI PETAK 
         Obredi velikog petka 

 __________________ 
 

20. 4. subota                        20:00 
VELIKA SUBOTA 
          Vazmeno bdijenje 

- na nakanu 
 

21. 4. nedjelja                       7:00     
USKRS                                                                                                            
                                            9:30 
                                           18:30 

- za župljane 
 

- na nakanu 
- na nakanu 

22. 4. nedjelja                       8:00     
USKRSNI PONEDJELJAK                                                                                                            
                                            9:30 
 
                                           18:30 

- na nakanu 
 
 + Ivan i Zorka Ćavar 
 
+ obitelji Galinović i Špoljarić 

MV  1 ZA POKOJNE: Gospodine, pokojnom (pokojnoj, pokojnima)  ___za kojega 
(koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu misu, daruj mjesto u Kraljevstvu 
nebeskom, molimo te. 
MV 2 ZA POKOJNE: Spomeni se, Gospodine, sluge (službenice, slugu) svoga 
(svoje, svojih) _______za kojega (koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu 
misu, nagradi životom vječnim u svome Kraljevstvu, molimo te. 

MV ZA ZDRAVLJE: Spomeni se, Gospodine, potrebe vjernika za zdravljem, a ti 
ih obdari snagom i blagoslovom, molimo te.



Župa Bezgrešnog začeća BDM Valpovo 
za filijale Vinogradci, Nard, Šag  

ŽUPNI OGLASI  - 14. travnja 2019. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 USKRSNA ISPOVIJED  ZA MLADE  
u BELIŠĆU je u ponedjeljak od 20:00 do 21:30. 
u Valpovu je u utorak od 19:00 do 20:30. 
 Na ređenje mons. Ivana Ćurića za pomoćnog biskupa na Uskrsni ponedjeljak, 

22. travnja 2019. u đakovačkoj katedrali u 16:30. ide se u vlastitim prijevozom. 
No i za to se treba najaviti u župi.  

 

14. travnja 2019. CVJETNICA 
MISE s blagoslovom grančica i čitanjem muke:  
Nard u 9:30 (JM)  Šag u 10:30 (JM)  
Vinogradci u 9:30       Bocanjevci u 10:30 
 

BLAGOSLOV JELA - VELIKA SUBOTA, 20. travnja 
filijale:  Nard u 17:00,   Vinogradci u 17:00,  

Šag u 17:30,   Bocanjevci:  poslije vazmenog bdijenja 
 
USKRS, 21. travnja 2019. 
Šag u 9:30   Nard u 10:30  
Vinogradci u 9:30 (JM) Bocanjevci u 10:30 (JM) 
 

USKRSNI PONEDJELJAK, 22. travnja 
Gorica u 9:30    Vinogradci u 10:30 
Šag u 9:30 (JM)  Nard u 10:30 (JM)      
 
Sv. Juraj, utorak, 23. travnja 2019.  
Vinogradci, misa i blagoslov polja u 11:00   
 
28. travnja 2019. 2. vazmena nedjelja (bijela) 
28. travnja Nard, misa u 9:30 i blagoslov polja 
28. travnja Šag, misa u 10:30 - klanjanje (klečanje) i blagoslov polja 
28. travnja Vinogradci, misa u 8:30 (JM) 
28. travnja Bocanjevci u 9:30 i blagoslov polja (JM)  
 

  



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  14. travnja 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:   
Bocanjevci/Gorica: subota u 11:00 

  
 USKRSNA ISPOVIJED  ZA MLADE  
u BELIŠĆU je u ponedjeljak od 20:00 do 21:30. 
u Valpovu je u utorak od 19:00 do 20:30. 
 Na ređenje mons. Ivana Ćurića za pomoćnog biskupa na Uskrsni ponedjeljak, 

22. travnja 2019. u đakovačkoj katedrali u 16:30. ide se u vlastitim prijevozom. 
No i za to se treba najaviti u župi.  

 
14. travnja 2019. CVJETNICA 
Bocanjevci u 10:30,  misa s blagoslovom grančica i čitanjem muke 
 
VELIKA SUBOTA, 20. travnja  BOCANJEVCI Vazmeno bdijenje – 19:00 
 

BLAGOSLOV JELA - VELIKA SUBOTA, 20. travnja 
Bocanjevci:  poslije vazmenog bdijenja 

USKRS, 21. travnja 2019. 
Bocanjevci u 10:30 (JM) 
 

USKRSNI PONEDJELJAK, 22. travnja 
Gorica u 9:30     
  
28. travnja 2019. 2. vazmena nedjelja (bijela) 
Bocanjevci u 9:30 i blagoslov polja (JM)  
  



FILIJALE ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

14. travnja  2019. 

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 USKRSNA ISPOVIJED  ZA MLADE  

u BELIŠĆU je u ponedjeljak od 20:00 do 21:30. 
u Valpovu je u utorak od 19:00 do 20:30. 

 Na ređenje mons. Ivana Ćurića za pomoćnog biskupa na Uskrsni ponedjeljak, 
22. travnja 2019. u đakovačkoj katedrali u 16:30. ide se u vlastitim prijevozom. 
No i za to se treba najaviti u župi.  

14. travnja 2019. CVJETNICA 
MISE s blagoslovom grančica i čitanjem muke:  
Nard u 9:30 (JM)  Šag u 10:30 (JM)  
Vinogradci u 9:30       Bocanjevci u 10:30 
 

VELIKA SUBOTA, 20. travnja  BOCANJEVCI Vazmeno bdijenje – 19:00 
 

BLAGOSLOV JELA - VELIKA SUBOTA, 20. travnja 
filijale:  Nard u 17:00,   Vinogradci u 17:00,  

Šag u 17:30,   Bocanjevci:  poslije vazmenog bdijenja 

USKRS, 21. travnja 2019. 
Šag u 9:30   Nard u 10:30  
Vinogradci u 9:30 (JM) Bocanjevci u 10:30 (JM) 
 

USKRSNI PONEDJELJAK, 22. travnja 
Gorica u 9:30    Vinogradci u 10:30 
Šag u 9:30 (JM)  Nard u 10:30 (JM)      
 
Sv. Juraj, utorak, 23. travnja 2019.  
Vinogradci, misa i blagoslov polja u 11:00   
 
28. travnja 2019. 2. vazmena nedjelja (bijela) 
28. travnja Nard, misa u 9:30 i blagoslov polja 
28. travnja Šag, misa u 10:30 i klanjanje (klečanje) i blagoslov polja 
28. travnja Vinogradci, misa u 8:30 (JM) 
28. travnja Bocanjevci u 9:30 i blagoslov polja (JM)  
 





                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

USKRS - C –  
21. travnja 2019. 

        www.zupa.valpovo.com   
     ŽUPA VALPOVO FACEBOOK 

 

 Uskrsni raspored misa: u 7:00 (i blagoslov jela), u 9:30 i u 18:30.  
 Na Uskrsni ponedjeljak, 22. travnja mise su kao nedjeljom: u 8:00, 9:30 i 18:30. 
 Na ređenje mons. Ivana Ćurića za pomoćnog biskupa na Uskrsni ponedjeljak, 22. travnja 2019. u 

đakovačkoj katedrali u 16:30. ide se vlastitim prijevozom.  
 OTVORENA CRKVA je svaki dan od 09:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00. Sastanak dežurnih 

u crkvi je u srijedu u 19:00. 
 Mise u Uskrsnom tjednu su u 18.30, u subotu u 8:00. 
 Župni ured radi od uskrsnog utorka. 
 Devetnica Božjeg milosrđa završava u subotu uoči nedjelje Božjeg milosrđa. U nedjelju  28. 

travnja 2019.g. bit će organizirani prijevoz na svečanu proslavu nedjelje Božjeg milosrđa  na Ovčari 
kod Đakova. Cijena puta je 40,00 kn, a prijave su kod Gorane Bebeši. 
 U utorak je sv. Juraj. Misa je u župnoj crkvi u 18:30, a misa i blagoslov polja u Vinogradcima je 

u 11:00. 
 U četvrtak je sv. Marko, ev. Misa i blagoslov polja je u 18:30. 
 Euharistijsko klanjanje je u četvrtak poslije mise. 
 Župni susret obitelji je u četvrtak u 19:30.   
 U nedjelju, 28. travnja je klanjanje u Šagu uz misu u 10:30. 
 Približava se kraj obnove župnog doma. Dar za obnovu potreban je sada za završne račune. 

 
 
 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe 

kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili 
obnovu župnog doma.  

 

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


Župna crkva Valpovo    

nakane sv. misa 2019. 
21. 4. nedjelja                       7:00     
USKRS                                                                                                            
                                            9:30 
 
                                           18:30 

- za župljane 
 

- na nakanu 
 

- na nakanu 
-  

22. 4. nedjelja                       8:00     
USKRSNI PONEDJELJAK                                                                                                            
                                            9:30 
 
                                           18:30 

-   na nakanu 
 
 + Ivan i Zorka Ćavar 
 
 + obitelji Galinović i Špoljarić 
 

23. 4. utorak                      18:30 
Vazmena osmina 
sv, Juraj, mč. 
13 utoraka sv. Antunu    

 + Žiga, Anica i Nikola Lovrić  
 + Đuro i Ruža Marić 
 

24. 4. srijeda                     18:30 
Vazmena osmina 
 

 + Imro i Janja Mandić 
 + Josip Kovačić 

25. 4. četvrtak                     18:30 
Vazmena osmina 
sv. Marko, ev. blagoslov polja 
 

 + Marko Kalem 
 + Marko i Katica Bogdanić i 
 + Ana Kujavec 

26. 4. petak                        18:30 
Vazmena osmina 
 

 + Ivan i Slavica Vuksanić 
 + obitelji Vitner i Tonković 

27. 4. subota                       8:00 
Vazmena osmina 
 

 + Ivan Franić i +obitelji Franić 
 + Anica Ressler Šeks 

MV  1 ZA POKOJNE: Gospodine, pokojnom (pokojnoj, pokojnima)  ___za kojega 
(koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu misu, daruj mjesto u Kraljevstvu 
nebeskom, molimo te. 
MV 2 ZA POKOJNE: Spomeni se, Gospodine, sluge (službenice, slugu) svoga 
(svoje, svojih) _______za kojega (koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu 
misu, nagradi životom vječnim u svome Kraljevstvu, molimo te. 

MV ZA ZDRAVLJE: Spomeni se, Gospodine, potrebe vjernika za zdravljem, a ti 
ih obdari snagom i blagoslovom, molimo te.



      ŽUPA VALPOVO 
FILIJALE  ŠAG – NARD – VINOGRADCI 

I ŽUPA BOCANJEVCI I FILIJALA GORICA 
          ŽUPNI OGLASI  - 21. travnja 2019. 

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 Na ređenje mons. Ivana Ćurića za pomoćnog biskupa na Uskrsni ponedjeljak, 
22. travnja 2019. u đakovačkoj katedrali u 16:30. ide se u vlastitim prijevozom.  

BLAGOSLOV JELA - VELIKA SUBOTA, 20. travnja 
Nard u 17:00  Vinogradci u 17:00 
Šag u 17:30  Bocanjevci:  poslije vazmenog bdijenja 

USKRS, 21. travnja 2019. 
Šag, misa u 9:30     
Nard, misa u 10:30  
Vinogradci, misa u 9:30 (JM)   
Bocanjevci, misa u 10:30 (JM) 
 

USKRSNI PONEDJELJAK, 22. travnja 
Gorica, misa u 9:30     
Vinogradci, misa u 10:30 
Šag, misa u 9:30 (JM)    
Nard, misa u 10:30 (JM)     

Sv. Juraj, utorak, 23. travnja 2019.  
Vinogradci, misa i blagoslov polja u 11:00   
 

28. travnja 2019. 2. vazmena nedjelja (bijela) 
Nard, misa u 9:30 i blagoslov polja 
Šag, misa i klanjanje (klečanje) i blagoslov polja u 10:30 
Vinogradci, misa u 8:30 (JM) 
Bocanjevci, misa i blagoslov polja u 9:30 (JM)  
 

1.svibnja 2019. srijeda, sv. Filip i Jakov, ap. crkveni god 
Bocanjevci, misa u 11:00 

3. svibnja 2019. petak, sv. Filip i Jakov, ap. crkveni god 
Bocanjevci, misa u 11:00 

 
5. svibnja 2019. PRVA PRIČEST U VALPOVU u 11:00 

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



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  21. travnja 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 Na ređenje mons. Ivana Ćurića za pomoćnog biskupa na Uskrsni ponedjeljak, 
22. travnja 2019. u đakovačkoj katedrali u 16:30. ide se u vlastitim prijevozom.  

 
VELIKA SUBOTA, 20. travnja   

BOCANJEVCI Vazmeno bdijenje u 19:00 
 

BLAGOSLOV JELA - VELIKA SUBOTA, 20. travnja 
Bocanjevci:  poslije vazmenog bdijenja 

USKRS, 21. travnja 2019. 
Bocanjevci, misa u 10:30 (JM) 

 

USKRSNI PONEDJELJAK, 22. travnja 
Gorica, misa u 9:30     

  
28. travnja 2019. 2. vazmena nedjelja (bijela) 

Bocanjevci, misa i blagoslov polja u 9:30 (JM)  
 

1.svibnja 2019. srijeda, sv. Filip i Jakov, ap. crkveni god 
Bocanjevci, misa u 11:00 
 

3. svibnja 2019. petak, sv. Filip i Jakov, ap. crkveni god 
Bocanjevci, misa u 11:00 
 

5. svibnja 2019. PRVA PRIČEST U VALPOVU u 11:00 
Gorica, misa u 9:30 

 



                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

3. VAZMENA NEDJELJA - C –  
PRVA PRIČEST 
5. svibnja 2019. 

        www.zupa.valpovo.com   
     ŽUPA VALPOVO FACEBOOK 

 

 OTVORENA CRKVA je svaki dan od 09:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00.  
 Prva pričest u župi Bezgrešnog začeća BDM u Valpovu je danas na misi u 11:00.  Ostale 

mise su redovito u 8:00, u 9:30 i 18:30. 
 Svibanjske pobožnosti su u 18:00 i traju do 31. svibnja. 
 Župna tribina je u ponedjeljak, 6. svibnja u 19:30 koju ima dr. sc. Đurica Pardon, teolog, 

župnik u Punitovcima: Zemlja, dar, kušnja i zadaća. 
 Ispit krizmanika pred roditeljima i vjeroučiteljima u utorak, 7. svibnja 2019. u 19:30 u 

pastoralnom centru. 
 Čašćenje bl. Marije od Propetog Petković s litanijama, molitvom i čašćenjem relikvija u četvrtak. 
 Euharistijsko klanjanje je u četvrtak poslije mise. 
 Krsna kateheza je u četvrtak u 19:30. 
 U nedjelju, 12. svibnja je IV. uskrsna nedjelja , Nedjelja Dobrog pastira, dan duhovnih zvanja. 

 Toga dana je župno godišnje klanjanje od 14:00 do 18:00.  
 Izlaganje Presvetog je u 14:00 i klanjanje za sve, moli župnik,  
 klanjanje od 14:30 za sve, mole časne sestre,  
 klanjanje od 15:00  za sve, moli župni vikar,  
 klanjanje od 15:30  za sve, moli pokret Božjeg milosrđa,  
 klanjanje od 16:00 za sve, moli Marijina legija,  
 klanjanje od 16:30 za sve, moli Schönstatski pokret,  
 klanjanje od 17:00 za sve, moli župnik, 
 klanjanje od 17:30 za sve, moli župni vikar. 
 Završni blagoslov je u 18:00.  
 Određeni predvoditelji molitve klanjanja neka budu u crkvi u određeno vrijeme, a bez obzira na 
 raspored, za vrijeme klanjanja od 14:00 do 18:00 može se doći u bilo koje doba po volji. 
 Klanjanje je za sve dobne skupine i za sve župljane!!! 

 Hod za život, obitelj i Hrvatsku bit će u Osijeku 18. svibnja 2019. od 10:00. 
Hod podržava Đakovačko-osječka nadbiskupija. Volonterke i danas dijele majice i prikupljaju 
prijave za prijevoz autobusom od Valpova do Osijeka i natrag. Ostale obavijesti su na facebooku. 
 
 Približava se kraj obnove župnog doma. Dar za obnovu potreban je sada za završne račune. 

Završetak obnove župne crkve i župnog doma proslavit ćemo župnom proslavom 25. lipnja 2019. 
Toga dana će mons. Đuro Hranić, Đakovačko-osječki nadbiskup i metropolit  posvetiti oltar župne 
crkve na misi u 10:00. Poslije mise je narodno veselje na otvorenom u župnom dvoru.  

 
 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe 

kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili 
obnovu župnog doma.  

 

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


Župna crkva Valpovo    

nakane sv. misa 2019. 
5. 5. nedjelja                       8:00     
3. vazmena nedjelja            9:30                                                                                                
                                            
PRVA PRIČEST                11:00    
                                           18:30 

- za župljane 
+ Nevenka Vukadin 
 

- na nakanu 
+ Alojz i Božena Mihaljević  
 

6. 5. ponedjeljak                18:30    
3. vazmeni tjedan                                                                                                            
                                                                                                         

 + Vlado i Marija Čančić i  
   ostali +obitelji Čančić 
 + Izidor Strmečki 
 

7. 5. utorak                       18:30 
3. vazmeni tjedan                                                                                                            
13 utoraka sv. Antunu   
  

 + obitelji Sopić 
 + Marko Damjanović i 
    ostali +obitelji Damjanović 
 

8. 5. srijeda                       18:30 
3. vazmeni tjedan                                                                                                            
 

 + Čedomil Lovošević 
 + Marija i Mirko Molnar 
 + Spomenka Francuz 
 

9. 5. četvrtak                     18:30 
3. vazmeni tjedan                                                                                                            
 

 + obitelji Cvenić i Šariri 
 + Ivica i Matilda Zajec 
+ Franjo Gregošanec - sprovodna 
  

10. 5. petak                         18:30 
3. vazmeni tjedan                                                                                                                                                                                                             
bl. Ivan Merz                                                                                                          
 

 + Marko i Janja Čičak 
 + obitelji Šovagović 
 + obitelji Mađarević 
+ Zvonimir Vicić - sprovodna 
 

11. 5. subota                        8:00 
 3. vazmeni tjedan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

 + obitelji Ivandić i 
 + obitelji Antolović 
 + Stela, Milka i Marica Gostinski 
 + medicinske sestre 

MV  1 ZA POKOJNE: Gospodine, pokojnom (pokojnoj, pokojnima)  ___za kojega 
(koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu misu, daruj mjesto u Kraljevstvu 
nebeskom, molimo te. 
MV 2 ZA POKOJNE: Spomeni se, Gospodine, sluge (službenice, slugu) svoga 
(svoje, svojih) _______za kojega (koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu 
misu, nagradi životom vječnim u svome Kraljevstvu, molimo te. 

MV ZA ZDRAVLJE: Spomeni se, Gospodine, potrebe vjernika za zdravljem, a ti 
ih obdari snagom i blagoslovom, molimo te.



      ŽUPA VALPOVO 
FILIJALE  ŠAG – NARD – VINOGRADCI 

I ŽUPA BOCANJEVCI I FILIJALA GORICA 
          ŽUPNI OGLASI  - 5. svibnja 2019. 

 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 
5. svibnja 2019. 3. vazmena nedjelja, PRVA PRIČEST U VALPOVU u 11:00 

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

8. svibnja 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 

11. svibnja 2019. 4. vazmena nedjelja,  
  NEDJELJA DOBROG PASTIRA,  

 dan duhovnih zvanja 
 ŽUPNO GODIŠNJE EUHARISIJSKO KLANJANJE  
      od 14:00 do 18:00 
Nard, misa u 8:30  
Šag, misa u 9:30 
Bocanjevci, misa  u 8:30 (JM)    
Vinogradci, misa u 9:30 (JM)  

15 .svibnja 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 

18. svibnja 2019. subota, KRIZMA U VALPOVU u 11:00 
 
19. svibnja 2019. 5. vazmena nedjelja  

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

22 .svibnja 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 
26. svibnja 2019. 6. vazmena nedjelja 

Šag, misa u 9:30 
Nard, misa u 10:30 i PRVA PRIČEST 
Bocanjevci, misa  u 8:30 (JM)    
Vinogradci, misa u 9:30 (JM)  

 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  5. svibnja 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

    
5. svibnja 2019. PRVA PRIČEST U VALPOVU u 11:00 

Gorica, misa u 9:30 
 

8. svibnja 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 

11. svibnja 2019. 4. vazmena nedjelja,  
  NEDJELJA DOBROG PASTIRA,  

 dan duhovnih zvanja 
 ŽUPNO GODIŠNJE EUHARISIJSKO KLANJANJE  

od 14:00 do 18:00 
Bocanjevci, misa  u 8:30 (JM)    
 

15 .svibnja 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 

18. svibnja 2019. subota, KRIZMA U VALPOVU u 11:00 
 
19. svibnja 2019. 5. vazmena nedjelja 

Bocanjevci, misa  u 9:30   
 
22 .svibnja 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 
26. svibnja 2019. 6. vazmena nedjelja 

Bocanjevci, misa  u 8:30 (JM)    
 



                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

4. VAZMENA NEDJELJA - C –  
DOBRI PASTIR 

GODIŠNJE ŽUPNO KLANJANJE 
12. svibnja 2019. 

        www.zupa.valpovo.com   
     ŽUPA VALPOVO FACEBOOK 

 

 Danas je IV. uskrsna nedjelja , Nedjelja Dobrog pastira, dan duhovnih zvanja i župno godišnje 
klanjanje od 14:00 do 18:00.  
 Izlaganje Presvetog je u 14:00 i klanjanje za sve, moli župnik,  
 klanjanje od 14:30 za sve, mole časne sestre,  
 klanjanje od 15:00  za sve, moli župni vikar,  
 klanjanje od 15:30  za sve, moli pokret Božjeg milosrđa,  
 klanjanje od 16:00 za sve, moli Marijina legija,  
 klanjanje od 16:30 za sve, moli Schönstatski pokret,  
 klanjanje od 17:00 za sve, moli župnik, 
 klanjanje od 17:30 za sve, moli župni vikar. 
 Završni blagoslov je u 18:00.  
 Određeni predvoditelji molitve klanjanja neka budu u crkvi u određeno vrijeme, a bez obzira na 
 raspored, za vrijeme klanjanja od 14:00 do 18:00 može se doći u bilo koje doba po volji. 
 Klanjanje je za sve dobne skupine i za sve župljane!!! 

 OTVORENA CRKVA je svaki dan od 09:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00.  
 KRIZMA u župi Bezgrešnog začeća BDM, Valpovo je u subotu, 18. svibnja 2019. u 

11:00. Krizmatelj je mons. Berislav Grgić, biskup, Tromsø – Norway. 
 Susret krizmanika i roditelja s dekanom (preč. Franjo Bodonji – u ime krizmatelja)  je u utorak, 

14. svibnja 2019. u 19:30 u crkvi. 
 Ispovijed krizmanika, roditelja i kumova je u srijedu, četvrtak i petak, 15. 16. i 17. svibnja 

2019. od 10:00 do 11:00 i od 17:30 do 18:30. 
 Trodnevnica za krizmu  tj. zajedničke mise  krizmanika, kumova i roditelja je u srijedu,  

četvrtak i petak, 15. 16. i 17. svibnja 2019. u 18:30. 
 Podjela pristupnica i uspomena u petak, 17. svibnja 2019. poslije mise. 

 Članovi schönstatskog pokreta, štovatelji Majke Triputa Divne, imaju molitvu i mjesečni susret 
na treći četvrtak u mjesecu poslije mise u crkvi.  

 Hod za život, obitelj i Hrvatsku bit će u Osijeku 18. svibnja 2019. od 10:00. 
Hod podržava Đakovačko-osječka nadbiskupija. Volonterke i danas dijele majice i prikupljaju 
prijave za prijevoz autobusom od Valpova do Osijeka i natrag. Ostale obavijesti su na facebooku. 
 Župna kateheza je završana za ovo proljeće. Nastavlja se na jesen. 

 
 Približava se kraj obnove župnog doma. Dar za obnovu potreban je sada za završne račune. 

Završetak obnove župne crkve i župnog doma proslavit ćemo župnom proslavom 25. lipnja 2019. 
Toga dana će mons. Đuro Hranić, Đakovačko-osječki nadbiskup i metropolit  posvetiti oltar župne 
crkve na misi u 10:00. Poslije mise je narodno veselje na otvorenom u župnom dvoru.  

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe 
kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili 
obnovu župnog doma.  

 

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


Župna crkva Valpovo    

nakane sv. misa 2019. 
12. 5. nedjelja                       8:00     
4. vazmena nedjelja                                                                                                                  
DOBRI PASTIR                  9:30 
           
                                           18:30 

- za župljane 
 
+ Jozo i Zorka Ivić 
 
+ Antun, Anica i Branko Stanić 
 

13. 5. ponedjeljak                18:30    
4. vazmeni tjedan                                                                                                            
                                                                                                         

 + Tomo Jurlina 
 + Anđelko Čustonja  

- na nakanu 
14. 5. utorak                       18:30 
sv. Matija, ap.                                                                                                          
13 utoraka sv. Antunu   
  

 + Ivan i Marija Fuderer 
 + obitelji Vidović 
 

15. 5. srijeda                       18:30 
4. vazmeni tjedan                                                                                                            
 

 + Nikola, Ivan i Julijana Brkić 
 + Franka i Mile Špoljarić 
 

16. 5. četvrtak                     18:30 
4. vazmeni tjedan                                                                                                            
sv. Ivan Nepomuk, pz. i mč. 
 

 + Vesna Mihalj 
 + Milorad Medved 
  

17. 5. petak                         18:30 
4. vazmeni tjedan                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 + Branko Stanić 
 + Franjo i Jovanka Mesaroš  
 

18. 5. subota                        8:00 
4. vazmeni tjedan                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 KRIZMA                           11:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

- na nakanu 
 
 

- na nakanu 

MV  1 ZA POKOJNE: Gospodine, pokojnom (pokojnoj, pokojnima)  ___za kojega 
(koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu misu, daruj mjesto u Kraljevstvu 
nebeskom, molimo te. 
MV 2 ZA POKOJNE: Spomeni se, Gospodine, sluge (službenice, slugu) svoga 
(svoje, svojih) _______za kojega (koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu 
misu, nagradi životom vječnim u svome Kraljevstvu, molimo te. 

MV ZA ZDRAVLJE: Spomeni se, Gospodine, potrebe vjernika za zdravljem, a ti 
ih obdari snagom i blagoslovom, molimo te.



      ŽUPA VALPOVO 
FILIJALE  ŠAG – NARD – VINOGRADCI 

I ŽUPA BOCANJEVCI I FILIJALA GORICA 
          ŽUPNI OGLASI  - 12. svibnja 2019. 

 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 
12. svibnja 2019. 4. vazmena nedjelja,  
  NEDJELJA DOBROG PASTIRA,  

 dan duhovnih zvanja 
 ŽUPNO GODIŠNJE EUHARISIJSKO KLANJANJE  
      od 14:00 do 18:00 
Nard, misa u 8:30  
Šag, misa u 9:30 
Bocanjevci, misa  u 8:30 (JM)    
Vinogradci, misa u 9:30 (JM)  

15. svibnja 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 

18. svibnja 2019. subota, KRIZMA U VALPOVU u 11:00 
 
19. svibnja 2019. 5. vazmena nedjelja  

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

22. svibnja 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 
26. svibnja 2019. 6. vazmena nedjelja 

Šag, misa u 9:30 
Nard, misa u 10:30 i PRVA PRIČEST 
Bocanjevci, misa  u 8:30 (JM)    
Vinogradci, misa u 9:30 (JM)  

 
30. svibnja 2019. četvrtak, SPASOVO, Bocanjevci, misa u 17:00 
  



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  12. svibnja 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

    
12. svibnja 2019. 4. vazmena nedjelja,  
  NEDJELJA DOBROG PASTIRA,  

 dan duhovnih zvanja 
 ŽUPNO GODIŠNJE EUHARISIJSKO KLANJANJE  

od 14:00 do 18:00 
Bocanjevci, misa  u 8:30 (JM)    
 

15. svibnja 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 

18. svibnja 2019. subota, KRIZMA U VALPOVU u 11:00 
 
19. svibnja 2019. 5. vazmena nedjelja 

Bocanjevci, misa  u 9:30   
 
22. svibnja 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 
26. svibnja 2019. 6. vazmena nedjelja 

Bocanjevci, misa  u 8:30 (JM)   
  

30. svibnja 2019. četvrtak, SPASOVO, Bocanjevci, misa u 17:00 
 



                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

5. VAZMENA NEDJELJA - C –  
19. svibnja 2019. 

        www.zupa.valpovo.com   
     ŽUPA VALPOVO FACEBOOK 

 

 OTVORENA CRKVA je svaki dan od 09:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00.  
 Župna kateheza je završana za ovo proljeće. Nastavlja se na jesen. 
 Euharistijsko klanjanje je u četvrtak poslije mise. 
 Susret mladih naše Nadbiskupije je u subotu, 25. svibnja 2019. u Vinkovcima. Sudjeluju i mladi 

iz Valpova uz 20 kn za kotizaciju. Prijave još sutra. Polazak je u 8:00 s autobusnog kolodvora. 
 Približava se kraj obnove župnog doma. Dar za obnovu potreban je sada za završne račune. 

Završetak obnove župne crkve i župnog doma proslavit ćemo župnom proslavom 25. lipnja 2019. 
Toga dana će mons. Đuro Hranić, Đakovačko-osječki nadbiskup i metropolit posvetiti oltar župne 
crkve na misi u 10:00. Poslije mise je narodno veselje na otvorenom u župnom dvoru.  
Sastanak ŽEV, ŽPV, vjeroučitelji i animatora, župnog caritasa, čitača, svih suradnika u srijedu, 22. 
svibnja u 19:00 u pastoralnom centru. 
 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe 
kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili 
obnovu župnog doma.  

 

  

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


Župna crkva Valpovo    

nakane sv. misa 2019. 
19. 5. nedjelja                       8:00     
5. vazmena nedjelja                                                                                                                  
                                             9:30 
           
                                           18:30 

- za župljane 
 
 + Ignjo Belić i +obitelji Belić 
 
 + Mato i Doma Zrno 
 

20. 5. ponedjeljak                18:30    
5. vazmeni tjedan                                                                                                            
                                                                                                         

 + Antun, Katica, Stjepan  
    i Ivan Rakitovac 
 + Matilda i Ivan Zajec 
 

21. 5. utorak                       18:30 
5. vazmeni tjedan                                                                                                                                                                                                                     
13 utoraka sv. Antunu   
  

 + obitelji Sauer  
 + Kata Damjanović 
 + obitelji Oršolić i + obitelji Nedić  
 

22. 5. srijeda                       18:30 
5. vazmeni tjedan                                                                                                            
sv. Rita 
 

 + Marija Totić 
 + Olga Milošević 
+ Emilija Katančić - sprovodna 

23. 5. četvrtak                     18:30 
5. vazmeni tjedan                                                                                                            
 

 + Stjepan Padar 
 + Božo i Ana Barišić 
  

24. 5. petak                         18:30 
5. vazmeni tjedan                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 + Josip Silađija 
 + Mato Balatinac 
 

25. 5. subota                        8:00 
5. vazmeni tjedan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 + Anica Pernjek 
 + Marija i Dragutin Miler  

MV  1 ZA POKOJNE: Gospodine, pokojnom (pokojnoj, pokojnima)  ___za kojega 
(koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu misu, daruj mjesto u Kraljevstvu 
nebeskom, molimo te. 
MV 2 ZA POKOJNE: Spomeni se, Gospodine, sluge (službenice, slugu) svoga 
(svoje, svojih) _______za kojega (koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu 
misu, nagradi životom vječnim u svome Kraljevstvu, molimo te. 

MV ZA ZDRAVLJE: Spomeni se, Gospodine, potrebe vjernika za zdravljem, a ti 
ih obdari snagom i blagoslovom, molimo te.



      ŽUPA VALPOVO 
FILIJALE  ŠAG – NARD – VINOGRADCI 

I ŽUPA BOCANJEVCI I FILIJALA GORICA 
          ŽUPNI OGLASI  - 19. svibnja 2019. 

 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 
19. svibnja 2019. 5. vazmena nedjelja  

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

22. svibnja 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 
26. svibnja 2019. 6. vazmena nedjelja 

Šag, misa u 9:30 
Nard, misa u 10:30 i PRVA PRIČEST 
Bocanjevci, misa  u 8:30 (JM)    
Vinogradci, misa u 9:30 (JM)  

 
30. svibnja 2019. četvrtak, SPASOVO, Bocanjevci, misa u 17:00 
 
31. svibnja - do 8. lipnja 2019. Devetnica Duhu Svetom u župnoj crkvi u 18:30  
 
2. lipnja 2019. 7. vazmena nedjelja 

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

5. lipnja 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 
9. lipnja 2019. DUHOVI 

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

12. lipnja 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
13. lipnja 2019. četvrtak, Vinogradci, misa u 11:00, ispovijed od 10:30 
 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  19. svibnja 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

    
19. svibnja 2019. 5. vazmena nedjelja 

Bocanjevci, misa  u 9:30   
 
22. svibnja 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 
26. svibnja 2019. 6. vazmena nedjelja 

Bocanjevci, misa  u 8:30 (JM)   
  

30. svibnja 2019. četvrtak, SPASOVO, Bocanjevci, misa u 17:00 
 
31. svibnja - do 8. lipnja 2019. Devetnica Duhu Svetom u župnoj crkvi u 18:30  
 
2. lipnja 2019. 7. vazmena nedjelja 

Bocanjevci, misa  u 9:30 
 

5. lipnja 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 
9. lipnja 2019. DUHOVI 

Bocanjevci, misa  u 8:30 (JM)   
  

12. lipnja 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 

 



                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

6. VAZMENA NEDJELJA - C –  
26. svibnja 2019. 

        www.zupa.valpovo.com   
     ŽUPA VALPOVO FACEBOOK 

 

 OTVORENA CRKVA je svaki dan od 09:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00.  
 Zajednica Vjera i svjetlo ima svoj mjesečni susret poslije podne sa sudjelovanjem na večernjoj 

misi. 
 Uzašašće Gospodinovo ili Spasovo je u četvrtak. Mise su u 8:00 i u 18:30. 
 Nadbiskupijski susret osoba s invaliditetom i članovima njihovih obitelji je u subotu, 1. lipnja u 

Slavonskom Brodu. Sudjeluju i župljani Valpova. 
 DEVETNICA DUHU SVETOM u župnoj crkvi bit će od petka, 31. svibnja do subote, 8. lipnja 

2019. na misama u 18:30, subotom u 8:00, a nedjeljom na svim misama. Voditelji su Zvonko Mrak, 
župnik i Josip Erjavac, župni vikar, fra Branko Janjić, župnik i gvardijan u Belišću, župni vikari iz 
Belišća fra Tomislav Vrsaljko i fra Dario Mican i vlč. Vjekoslav Lulić, župniku Veliškovcima.  
Devetnica je namijenjena svima i pozvani su svi na molitvu Duhu Svetom i obnovu vjere. 
  
Petak, 31. svibnja u 18:30   BDM Majka Crkve, vlč. Josip Erjavac 
Subota, 1. lipnja u 8:00   Kršćanska duhovnost vlč. Zvonko Mrak, župnik 
Nedjelja, 2. lipnja u 8:00 sati i 18:30 Nedjelja – Dan Gospodnj, vlč. Zvonko Mrak, župnik i  

vlč. Josip Erjavac 
 
 Približava se kraj obnove župnog doma. Dar za obnovu potreban je sada za završne račune. 

Završetak obnove župne crkve i župnog doma proslavit ćemo župnom proslavom 25. lipnja 2019. 
Toga dana će mons. Đuro Hranić, Đakovačko-osječki nadbiskup i metropolit posvetiti oltar župne 
crkve na misi u 10:00. Poslije mise je domjenak na otvorenom u župnom dvoru.  

Prijave za sudjelovanje na domjenku prikupljat će se 9. lipnja i 16. lipnja poslije misa. Ujedno 
treba skupiti volontere za posluživanje. Župljanke pozivamo sa ispeku pecivo i suhe kolače. Prijaviti 
se može i u župnom uredu. 
 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe 
kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili 
obnovu župnog doma.  

 

  

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


Župna crkva Valpovo    

nakane sv. misa 2019. 
26. 5. nedjelja                       8:00     
6. vazmena nedjelja                                                                                                                  
                                             9:30 
           
                                           18:30 

- za župljane 
 
 + Milorad Medved i Ivan Sabljak 
 
 + obitelji Majdenić 
+ Jean Vanier (osnivač Vjere i svjetlo) 
 

27. 5. ponedjeljak                18:30    
6. vazmeni tjedan                                                                                                            
                                                                                                         

 + Ivan Benc i +obitelji Benc  
 + Nevenka Kuna 
 

28. 5. utorak                       18:30 
6. vazmeni tjedan                                                                                                                                                                                                                     
13 utoraka sv. Antunu   
  

 + Mihael i Marija Vanek  
 + Ivan i Magdalena Mađarić 
 

29. 5. srijeda                       18:30 
6. vazmeni tjedan                                                                                                            
 

 + Vitomira Piljić 
 + Josip Miljački 
 

30. 5. četvrtak                     8:00 
SPASOVO                                
                                            18:30  
                                                                                                                                                                                                                                     

 + Marjan Jugović 
 
 + Niko, Kata i Anđa Nikolić 
  

31. 5. petak                         18:30 
Pohod BDM                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
devetnica Duhu Svetom 

 + obitelji Pađen 
 + Katarina i Josip Sokačić 
 

1. 6. subota                        8:00 
6. vazmeni tjedan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
devetnica Duhu Svetom 

 + Vladimir, Pavo i Marija Bošnjak 
 +  obitelji Horvatić 

MV  1 ZA POKOJNE: Gospodine, pokojnom (pokojnoj, pokojnima)  ___za kojega 
(koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu misu, daruj mjesto u Kraljevstvu 
nebeskom, molimo te. 
MV 2 ZA POKOJNE: Spomeni se, Gospodine, sluge (službenice, slugu) svoga 
(svoje, svojih) _______za kojega (koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu 
misu, nagradi životom vječnim u svome Kraljevstvu, molimo te. 

MV ZA ZDRAVLJE: Spomeni se, Gospodine, potrebe vjernika za zdravljem, a ti 
ih obdari snagom i blagoslovom, molimo te.



      ŽUPA VALPOVO 
FILIJALE  ŠAG – NARD – VINOGRADCI 

I ŽUPA BOCANJEVCI I FILIJALA GORICA 
          ŽUPNI OGLASI  - 26. svibnja 2019. 

 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
26. svibnja 2019. 6. vazmena nedjelja 

Šag, misa u 9:30 
Nard, misa u 10:30 i PRVA PRIČEST 
Bocanjevci, misa  u 8:30 (JM)    
Vinogradci, misa u 9:30 (JM)  

 
30. svibnja 2019. četvrtak, SPASOVO, Bocanjevci, misa u 17:00 

31. svibnja - do 8. lipnja 2019. Devetnica Duhu Svetom u župnoj crkvi u 18:30  

2. lipnja 2019. 7. vazmena nedjelja 
Nard, misa u 8:30 (JM) 
Šag, misa u 9:30 (JM)   
Vinogradci, misa u 8:30  
Bocanjevci, misa  u 9:30 

5. lipnja 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 

9. lipnja 2019. DUHOVI 
Šag, misa u 8:30    
Nard, misa u 9:30  
Bocanjevci, misa  u 8:30 (JM)    
Vinogradci, misa u 9:30 (JM)  

12. lipnja 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
13. lipnja 2019. četvrtak, Vinogradci, misa u 11:00, ispovijed od 10:30 
 
16. lipnja 2019. PRESVETO TROJSTVO 

Nard, misa u 8:30 (JM) 
Šag, misa u 9:30 (JM)   
Bocanjevci, misa  ???????(FRA….) 

20. lipnja 2019. četvrtak, TIJELOVO, Bocanjevci, misa u 17:00 

23. lipnja 2019. 12. nedjelja kroz godinu 
Šag, misa u 8:30    
Nard, misa u 9:30  
Vinogradci, misa u 8:30 (JM)  
Gorica, misa  u 9:30 (JM)    



 
Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  26. svibnja 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

    
26. svibnja 2019. 6. vazmena nedjelja 

Bocanjevci, misa  u 8:30 (JM)   
  

30. svibnja 2019. četvrtak, SPASOVO, Bocanjevci, misa u 17:00 
 
31. svibnja - do 8. lipnja 2019. Devetnica Duhu Svetom u župnoj crkvi u 18:30  
 
2. lipnja 2019. 7. vazmena nedjelja 

Bocanjevci, misa  u 9:30 
 

5. lipnja 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 
9. lipnja 2019. DUHOVI 

Bocanjevci, misa  u 8:30 (JM)   
  

12. lipnja 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 
16. lipnja 2019. PRESVETO TROJSTVO 

Bocanjevci, misa  ???????(FRA….) 
 

20. lipnja 2019. četvrtak, TIJELOVO, Bocanjevci, misa u 17:00 

23. lipnja 2019. 12. nedjelja kroz godinu 
Gorica, misa  u 9:30 (JM)  
   

26. lipnja 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 



                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

7. VAZMENA NEDJELJA - C –  
2. lipnja 2019. 

        www.zupa.valpovo.com   
     ŽUPA VALPOVO FACEBOOK 

 

 OTVORENA CRKVA je svaki dan od 09:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00.  
 DEVETNICA DUHU SVETOM u župnoj crkvi je do subote, 8. lipnja 2019. na misama u 18:30, 

subotom u 8:00. Voditelji su Zvonko Mrak, župnik i Josip Erjavac, župni vikar, fra Branko Janjić, 
župnik i gvardijan u Belišću, župni vikari iz Belišća fra Tomislav Vrsaljko i fra Dario Mican.  
Devetnica je namijenjena svima i pozvani su svi na molitvu Duhu Svetom i duhovnu obnovu. 
  
Petak, 31. svibnja u 18:30   BDM Majka Crkve, vlč. Josip Erjavac, župni vikar 
Subota, 1. lipnja u 8:00   Kršćanska duhovnost vlč. Zvonko Mrak, župnik 
Nedjelja, 2. lipnja u 8:00 sati i 18:30 Nedjelja – Dan Gospodnji, vlč. Zvonko Mrak, župnik i vlč. 

Josip Erjavac župni vikar 
Ponedjeljak, 3. lipnja u 18:30  Dostojanstvo euharistije i svećeništva riječima sv. Franje 

Asiškog,  fra Tomislav Vrsaljko 
Utorak, 4. lipnja  u 18:30   Kako slaviti sakrament ispovijedi fra Dario Mican  
Srijeda, 5. lipnja u 18:30  Kršćanski pogled na smrt i slavlje sprovoda  fra Branko 

Janjić  
Četvrtak, 6. lipnja u 18:30  Bolesničko pomazanje nije posljednje pomazanje vlč. 

Zvonko Mrak, župnik  
Petak, 7. lipnja u 18:30  Čovjek – vjernik – društvena odgovornost vlč. Zvonko 

Mrak, župnik  
Subota, 8. lipnja u 8:00   Darovi Duha Svetoga vlč. Josip Erjavac, župni vikar 
DUHOVSKO BDIJENJE je u subotu, 8. lipnja u 19:30. 
U nedjelju, 9. lipnja su Duhovi. Nedjeljne mise su redovito u 8:00, u 9:30 i 18:30. 

 Pokret Božjeg milosrđa ima mjesečni susret na prvi četvrtak poslije mise. 
 Prvi petak u mjesecu je ovoga tjedna. Ispovijed za prvi petak je od ponedjeljka do petka pola 

sata prije večernje mise. Ispit savjesti je na prvi petak u 17:30. Pobožnost je na prvi petak poslije 
večernje mise s litanijama Srcu Isusovom i euharistijskim blagoslovom. 
 Približava se kraj obnove župnog doma. Dar za obnovu potreban je sada za završne račune. 

Završetak obnove župne crkve i župnog doma proslavit ćemo župnom proslavom 25. lipnja 2019. 
Toga dana će mons. Đuro Hranić, Đakovačko-osječki nadbiskup i metropolit posvetiti oltar župne 
crkve na misi u 10:00. Poslije mise je domjenak na otvorenom u župnom dvoru i na trgu Kralja 
Tomislava.  

Prijave za sudjelovanje na domjenku prikupljat će se 9. lipnja i 16. lipnja poslije misa. Ujedno 
treba skupiti volontere za posluživanje. Župljanke pozivamo sa ispeku pecivo i suhe kolače.  
 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe 
kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili 
obnovu župnog doma.  

 

  

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


Župna crkva Valpovo    

nakane sv. misa 2019. 
2. 6. nedjelja                       8:00     
7. vazmena nedjelja                                                                                                                  
                                             9:30 
           
                                           18:30 
devetnica Duhu Svetom 

- za župljane 
 
 + Martin, Ivan i Kata Fritsch 
 
 + Borislav Matić 
 

3. 6. ponedjeljak                18:30    
7. vazmeni tjedan                                                                                                            
 devetnica Duhu Svetom                                                                                                        

 +  Anica Čaušić i +Zorica Maričić 
 + Hrvoje i Kaja Bagarić 
 

4. 6. utorak                       18:30 
7. vazmeni tjedan                                                                                                                                                                                                                     
13 utoraka sv. Antunu   
 devetnica Duhu Svetom 

 + obitelji Knežević i Perak 
 + obitelji Merčinac 
 + Ignjo Srakić 

5. 6. srijeda                       18:30 
7. vazmeni tjedan                                                                                                            
devetnica Duhu Svetom 

 + Miroslav Gašparović 
 + obitelji Juretić  
 + obitelji Sabolović 
 + obitelji Đermešter 
 

6. 6. četvrtak                     18:30 
7. vazmeni tjedan                                                                                                            
devetnica Duhu Svetom                                                                                                                                                                                                                 

 + Ana i Niko Piljić 
 + Vitomir Begović i  
 + obitelji Dole 
  

7. 6. petak                         18:30 
prvi petak                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
devetnica Duhu Svetom 

 + obitelji Markovac 
 + obitelji Fabijanac 
 + Anka Reder 
 

8. 6. subota                        8:00 
6. vazmeni tjedan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
devetnica Duhu Svetom 
DUHOVSKI BDJENJE    19:30 

 + obitelji Jurić 
 + Ivan Drgalić 

MV  1 ZA POKOJNE: Gospodine, pokojnom (pokojnoj, pokojnima)  ___za kojega 
(koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu misu, daruj mjesto u Kraljevstvu 
nebeskom, molimo te. 
MV 2 ZA POKOJNE: Spomeni se, Gospodine, sluge (službenice, slugu) svoga 
(svoje, svojih) _______za kojega (koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu 
misu, nagradi životom vječnim u svome Kraljevstvu, molimo te. 

MV ZA ZDRAVLJE: Spomeni se, Gospodine, potrebe vjernika za zdravljem, a ti 
ih obdari snagom i blagoslovom, molimo te.



      ŽUPA VALPOVO 
FILIJALE  ŠAG – NARD – VINOGRADCI 

I ŽUPA BOCANJEVCI I FILIJALA GORICA 
          ŽUPNI OGLASI  - 2. lipnja 2019. 

 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 

31. svibnja - do 8. lipnja 2019. Devetnica Duhu Svetom u župnoj crkvi u 18:30  

2. lipnja 2019. 7. vazmena nedjelja 
Nard, misa u 8:30 (JM) 
Šag, misa u 9:30 (JM)   
Vinogradci, misa u 8:30  
Bocanjevci, misa  u 9:30 

5. lipnja 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 

9. lipnja 2019. DUHOVI 
Šag, misa u 8:30    
Nard, misa u 9:30  
Bocanjevci, misa  u 8:30 (JM)    
Vinogradci, misa u 9:30 (JM)  

12. lipnja 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
13. lipnja 2019. četvrtak, Vinogradci, misa u 11:00, ispovijed od 10:30 
 
16. lipnja 2019. PRESVETO TROJSTVO 

Nard, misa u 8:30 (JM) 
Šag, misa u 9:30 (JM)   
Bocanjevci, misa  ??????? (FRA….) 

20. lipnja 2019. četvrtak, TIJELOVO, Bocanjevci, misa u 17:00 

23. lipnja 2019. 12. nedjelja kroz godinu 
Šag, misa u 8:30    
Nard, misa u 9:30  
Vinogradci, misa u 8:30 (JM)  
Gorica, misa u 9:30 (JM)    

25. lipnja 2019. utorak, Valpovo, misa u 10:00, mons. Đuro Hranić, nadbiskup 

26. lipnja 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 
  



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  2. lipnja 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

    
 
31. svibnja - do 8. lipnja 2019. Devetnica Duhu Svetom u župnoj crkvi u 18:30  
 
2. lipnja 2019. 7. vazmena nedjelja 

Bocanjevci, misa  u 9:30 
 

5. lipnja 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 
9. lipnja 2019. DUHOVI 

Bocanjevci, misa  u 8:30 (JM)   
  

12. lipnja 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 
16. lipnja 2019. PRESVETO TROJSTVO 

Bocanjevci, misa  ???????(FRA….) 
 

20. lipnja 2019. četvrtak, TIJELOVO, Bocanjevci, misa u 17:00 

23. lipnja 2019. 12. nedjelja kroz godinu 
Gorica, misa  u 9:30 (JM)  
   

25. lipnja 2019. utorak, Valpovo, misa u 10:00, mons. Đuro Hranić, nadbiskup 

26. lipnja 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 



                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

12. nedjelja kroz godinu - C –  
23. lipnja 2019. 

        www.zupa.valpovo.com   
     ŽUPA VALPOVO FACEBOOK 

 

 OTVORENA CRKVA je svaki dan od 09:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00.  
 Zajednica Vjera i svjetlo ima svoj mjesečni susret poslije podne sa sudjelovanjem na večernjoj 

misi. 
 Svetkovina Rođenja sv. Ivana Krstitelja je u ponedjeljak, 24. lipnja. Misa je u 18:30. 
 Završetak obnove župne crkve i župnog doma proslavit ćemo u utorak, 25. lipnja 2019. Mons. 

Đuro Hranić, Đakovačko-osječki nadbiskup i metropolit posvetit će oltar župne crkve na misi u 
10:00. Na misu su pozvani svi župni suradnici, pjevači, ministranti i svi župljani. 
Poslije mise je domjenak na otvorenom u župnom dvoru i na trgu Kralja Tomislava. Za domjenak se 
priprema 500 porcija graha. Pozvani su svi župljani, župni darovatelji, župni povjerenici, župni 
suradnici, ŽPV i ŽEV, pjevači, župne molitvene skupine, dežurni u otvorenoj crkvi, vjeroučitelji i 
animatori, čitači, čistačice crkve, župni caritas, Zajednica Vjera i svjetlo, župni arhivar, ministranti, 
orkestar DVD, vatrogasci, gosti, izvođači radova, dobročinitelji, gradske i županijske vlasti i 
svećenici: bivši župnik, kapelani i svećenici Valpovčani, svećenici vezani uz Valpovo. Dobrodošli i 
bez ljutnje… 

Sastanak svih župnih suradnika i volontera je u ponedjeljak, 24. lipnja u 19:00 u pastoralnom 
centru. 

Župljanke koje peku pecivo i suhe kolače neka ih donose u ponedjeljak u 19.00 ili u utorak od 
7:00 do 9:00 u pastoralni centar. 
 Misne nakanu u utorak, upisana za večernju misu za + Milana Đurkovića i Krešu Opačak bit će 

odslužene na misi u utorak u 8:00. 
 Srce Isusovo je u petak, 28. lipnja. Mise su u 8:00 i 18:30. Ispovijed je pola sata prije mise. Poslije 

večernje mise u petak je euharistijsko klanjanje.  
Godišnjica 107. brigade HV je u petak, 28. lipnja, misa za +branitelje 107. brigade HV i 
domovinskog rata je u 18:30. 

 Na Srce Isusovo u Nardu misa je u 11:00, ispovijed od 10:30, a u Šagu je misa u 17:00, ispovijed 
od 16:00. 

 Sveti Petar i Pavao, ap. su u subotu, 29. lipnja. Mise su u 8:00 i 18:30. 
 

 Župa sv. Josipa Radnika i Crkveno pjevačko društvo MIR organiziraju put u Taizé od 2. do 12. 
kolovoza 2019. g. Cijena puta je 850 HRK, a kotizacija za smještaj iznosi 50 eura za one do 30 
godina ili 140 eura za starije od 30 godina. Prijave su u župnom uredu Belišće. 

 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe 
kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili 
obnovu župnog doma.  

 

  

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


Župna crkva Valpovo   nakane sv. misa 2019. 
23. 6. nedjelja                       8:00     
12. nedjelja kroz godinu                                                                                                               
                                             9:30 
           
                                           18:30 

- za župljane 
 
 + Ivica i Ivan Poljak 
 
 + Jozo, Đuro i Janja Đurković 
 

24. 6. ponedjeljak                18:30  
Rođenje sv. Ivana Krstitelja                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                   

 + Ivan i Ivana Kuzman 
 + Ivan i Marija Pađen 
 +  Stjepan Bratuševac, sprovodna 
 

25. 6. utorak                       8:00 
12. tjedan kroz godinu 
POSVETA OLTARA       10:00                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                         

 + Krešo Opačak 
 + Davor Petrović 

- za narod 
 

26. 6. srijeda                       18:30 
12. tjedan kroz godinu                                                                                                           
 

 + Marija i Matija (m) Skelac 
 + Nela Kuna 
 + Milan Đurković 
 

27. 6. četvrtak                     18:30 
12. tjedan kroz godinu                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 + Katarina Setnik 
 + Franjo, Marica, Ivan,  
    Josip i Dominik Geto 
 

28. 6. petak                         8:00 
SRCE ISUSOVO  
                                           18:30                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 + Mirko Novosel i + obitelji Novosel 
  
+Dragan Azenić i Josip Zoričić 
+branitelji 107. brigade HV 
 

29. 6. subota                        8:00 
Sv. Petar i sv. Pavao, ap. 
                                            
                                           18:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 + Petar Zvonimir Mandić 
  
 
 + Petar Fuis 
 

MV  1 ZA POKOJNE: Gospodine, pokojnom (pokojnoj, pokojnima)  ___za kojega 
(koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu misu, daruj mjesto u Kraljevstvu 
nebeskom, molimo te. 
MV 2 ZA POKOJNE: Spomeni se, Gospodine, sluge (službenice, slugu) svoga 
(svoje, svojih) _______za kojega (koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu 
misu, nagradi životom vječnim u svome Kraljevstvu, molimo te. 

MV ZA ZDRAVLJE: Spomeni se, Gospodine, potrebe vjernika za zdravljem, a ti 
ih obdari snagom i blagoslovom, molimo te.



      ŽUPA VALPOVO 
FILIJALE  ŠAG – NARD – VINOGRADCI 

I ŽUPA BOCANJEVCI I FILIJALA GORICA 
          ŽUPNI OGLASI  - 23. lipnja 2019. 

 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 

Završetak obnove župne crkve i župnog doma proslavit ćemo u utorak, 25. lipnja 
2019. Mons. Đuro Hranić, Đakovačko-osječki nadbiskup i metropolit posvetit će 
oltar župne crkve na misi u 10:00. Poslije mise je domjenak na otvorenom u 
župnom dvoru i na trgu Kralja Tomislava. Na misu i domjenak su pozvani svi 
župni suradnici i svi župljani. Za domjenak se priprema 500 porcija graha. 
Dobrodošli! I bez ljutnje… 

23. lipnja 2019. 12. nedjelja kroz godinu 
Šag, misa u 8:30    
Nard, misa u 9:30  
Vinogradci, misa u 8:30 (JM)  
Gorica, misa u 9:30 (JM)    

25. lipnja 2019. utorak, Valpovo, misa u 10:00, mons. Đuro Hranić, nadbiskup 

26. lipnja 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 

30. lipnja 2019. 13. nedjelja kroz godinu 
Nard, misa u 8:30 (JM) 
Šag, misa u 9:30 (JM)   
Bocanjevci, misa  u 8:30    
Vinogradci, misa u 9:30 

7. srpnja 2019. 14. nedjelja kroz godinu 
Bocanjevci, misa  u 9:30  (JM)  
Vinogradci, misa i klečanje u 10:30 (JM) 

14. srpnja 2019. 15. nedjelja kroz godinu 
Šag, misa u 8:30   (JM) 
Nard, misa u 9:30 (JM) 

20. srpnja 2019.  sv. Ilija, prorok,  
zavjetni dan u Bocanjevcima, misa u 19:00 

 
21. srpnja 2019. 16. nedjelja kroz godinu 

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



28. srpnja 2019. 17. nedjelja kroz godinu 
Bocanjevci, misa  u 8:30  (JM)    
Vinogradci, misa u 9:30 (JM)   
 

4. kolovoza 2019. 18. nedjelja kroz godinu 
Šag, misa u 8:30   (JM) 
Nard, misa u 9:30 (JM) 
Vinogradci, misa u 8:30  
Bocanjevci, misa  u 9:30  
 

11. kolovoza 2019. 19. nedjelja kroz godinu 
Nard, misa u 8:30  
Šag, misa u 9:30  
Bocanjevci, misa  u 8:30  (JM)    
Vinogradci, misa u 9:30 (JM)  
  

15. kolovoza 2019. četvrtak, VELIKA GOSPA 
Gorica, misa u 11:00    

 
18. kolovoza 2019. 19. nedjelja kroz godinu 

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

24. kolovoza 2019. subota, sv. Bartol, ap.   
u Šagu crkveni god: misa u 11:00. 

 
25. kolovoza 2019. 19. nedjelja kroz godinu 

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

 
 

 
 

 
  



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  23. lipnja 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 Završetak obnove župne crkve i župnog doma proslavit ćemo u utorak, 25. 

lipnja 2019. Mons. Đuro Hranić, Đakovačko-osječki nadbiskup i metropolit 
posvetit će oltar župne crkve na misi u 10:00. Poslije mise je domjenak na 
otvorenom u župnom dvoru i na trgu Kralja Tomislava. Na misu i domjenak su 
pozvani svi župni suradnici i svi župljani. Za domjenak se priprema 500 porcija 
graha. Dobrodošli! I bez ljutnje…!  

 
23. lipnja 2019. 12. nedjelja kroz godinu 

Gorica, misa  u 9:30 (JM)  
   

25. lipnja 2019. utorak, Valpovo, misa u 10:00, mons. Đuro Hranić, nadbiskup 

26. lipnja 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 
30. lipnja 2019. 13. nedjelja kroz godinu 

Bocanjevci, misa  u 8:30    
7. srpnja 2019. 14. nedjelja kroz godinu 

Bocanjevci, misa  u 9:30  (JM)  
 
20. srpnja 2019.  sv. Ilija, prorok,  

zavjetni dan u Bocanjevcima, misa u 19:00 
21. srpnja 2019. 16. nedjelja kroz godinu 

Gorica, misa u 9:30 (JM)    
28. srpnja 2019. 17. nedjelja kroz godinu 

Bocanjevci, misa  u 8:30  (JM)    
4. kolovoza 2019. 18. nedjelja kroz godinu 

Bocanjevci, misa  u 9:30  
11. kolovoza 2019. 19. nedjelja kroz godinu 

Bocanjevci, misa  u 8:30  (JM)    
15. kolovoza 2019. četvrtak, VELIKA GOSPA 

Gorica, misa u 11:00    
25. kolovoza 2019. 19. nedjelja kroz godinu 

Bocanjevci, misa  u 9:30  
 

 



                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

13. nedjelja kroz godinu - C –  
30. lipnja 2019. 

        www.zupa.valpovo.com   
     ŽUPA VALPOVO FACEBOOK 

 

 OTVORENA CRKVA je svaki dan od 09:00 do 12:00.  
Sastanak svih koji sudjeluju u dežuranju za OTVORENU CRKVU bit će u ponedjeljak, 1. srpnja u 
19:00 u župnom domu. 
 Hvala svima koji su pomogli da svečano i radosno proslavimo posvetu oltara župne crkve i 

blagoslov župnog doma u utorak, 25. lipnja 2019.  
 Mise radnim danom od ponedjeljka, 1. srpnja do subote 31. kolovoza 2019. svakim radnim 

danom su u 8:00 (u ljetno vrijeme, srpanj i kolovoz). Nedjeljne mise su redovito u 8:00, 9:30 i 18:30. 

 Župni ured u ljetno vrijeme, u srpnju i kolovozu, otvoren je od 9:00 do 11:00.  

 Prvi petak je 5. srpnja. Uz redovitu ispovijed svaki dan pola sata do mise u 8:00. Poslije mise je 
pobožnost Srcu Isusovom.  

 Čašćenje bl. Marije od Propetog Petković je svakog 9. u mjesecu, s litanijama, molitvom i 
čašćenjem relikvija, a u srpnju je trodnevnica na čast bl. Marije Petković, i to u petak i subotu i u 
ponedjeljak s misom u 8:00. Blagdan bl. Marije Petković je u drugi utorak, 9. srpnja. Misa je u 8:00. 

 Proslava 100. godišnjice rođenja biskupa Ćirila Kosa bit će u Harkanovcima, u subotu, 6. 
srpnja 2019. s misom u 10:00 u župnoj crkvi. 

 Župa sv. Josipa Radnika i Crkveno pjevačko društvo MIR organiziraju put u Taizé od 2. do 12. 
kolovoza 2019. g. Cijena puta je 850 HRK, a kotizacija za smještaj iznosi 50 eura za one do 30 
godina ili 140 eura za starije od 30 godina. Prijave su u župnom uredu Belišće. 

 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe 
kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili 
obnovu župnog doma.  

 

  

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


Župna crkva Valpovo    

nakane sv. misa 2019. 
30. 6. nedjelja                       8:00     
13. nedjelja kroz godinu                                                                                                               
                                             9:30 
           
                                           18:30 

- za župljane 
 
 + Petar Zvonimir Mandić 
 
 + Stjepan, Ana i Mijo Curić 
 

1. 7. ponedjeljak                8:00  
13. tjedan kroz godinu                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 + Ilija, Anđa, Kata i Marko Marušić 
 + Josip i Ana Cvenić 
 

2. 7. utorak                         8:00 
13. tjedan kroz godinu                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                         

 + Stjepan i Danica Stanić 
 + Ivan Mijatović 
 

3. 7. srijeda                       8:00 
sv. Toma, ap.                                                                                                          
 

 + Josip Bakša i +Kata Stanić 
 + Stjepan Kubala 
 + Ivan i Anica Adžić 
 

4. 7. četvrtak                     8:00 
13. tjedan kroz godinu                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 + Kata i Luka Galičić 
 + Ivan Kvakan 
 

5. 7. petak                         8:00 
sv. Ćiril i Metod                                                                                                      
prvi petak 
trodnevnica bl. Mariji Petković  
                                                                                                                                                                                                                                                                    

 + Josip, Kata i Martin Špoljarić 
 + Grgo, Antonija i Matija Markota 
 

6. 7. subota                        8:00 
 trodnevnica bl. Mariji Petković  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 + Luca, Mara i Frano Štitić 
- na nakanu - za zdravlje 

 

MV  1 ZA POKOJNE: Gospodine, pokojnom (pokojnoj, pokojnima)  ___za kojega 
(koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu misu, daruj mjesto u Kraljevstvu 
nebeskom, molimo te. 
MV 2 ZA POKOJNE: Spomeni se, Gospodine, sluge (službenice, slugu) svoga 
(svoje, svojih) _______za kojega (koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu 
misu, nagradi životom vječnim u svome Kraljevstvu, molimo te. 

MV ZA ZDRAVLJE: Spomeni se, Gospodine, potrebe vjernika za zdravljem, a ti 
ih obdari snagom i blagoslovom, molimo te.



      ŽUPA VALPOVO 
FILIJALE  ŠAG – NARD – VINOGRADCI 

I ŽUPA BOCANJEVCI I FILIJALA GORICA 
          ŽUPNI OGLASI  - 30. lipnja 2019. 

 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 
30. lipnja 2019. 13. nedjelja kroz godinu 

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

 

7. srpnja 2019. 14. nedjelja kroz godinu 
Bocanjevci, misa  u 9:30  (JM)  
Vinogradci, misa i klečanje u 10:30 (JM) 

14. srpnja 2019. 15. nedjelja kroz godinu 
Šag, misa u 8:30   (JM) 
Nard, misa u 9:30 (JM) 

20. srpnja 2019.  sv. Ilija, prorok,  
zavjetni dan u Bocanjevcima, misa u 19:00 

 
21. srpnja 2019. 16. nedjelja kroz godinu 

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

28. srpnja 2019. 17. nedjelja kroz godinu 
Bocanjevci, misa  u 8:30  (JM)    
Vinogradci, misa u 9:30 (JM)   
 

4. kolovoza 2019. 18. nedjelja kroz godinu 
Šag, misa u 8:30   (JM) 
Nard, misa u 9:30 (JM) 
Vinogradci, misa u 8:30  
Bocanjevci, misa  u 9:30  
 



 
 

11. kolovoza 2019. 19. nedjelja kroz godinu 
Nard, misa u 8:30  
Šag, misa u 9:30  
Bocanjevci, misa  u 8:30  (JM)    
Vinogradci, misa u 9:30 (JM)  
  

15. kolovoza 2019. četvrtak, VELIKA GOSPA 
Gorica, misa u 11:00    

 
18. kolovoza 2019. 19. nedjelja kroz godinu 

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

24. kolovoza 2019. subota, sv. Bartol, ap.   
u Šagu crkveni god: misa u 11:00. 

 
25. kolovoza 2019. 19. nedjelja kroz godinu 

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

 
 

 
 

 
  



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  30. lipnja 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 
30. lipnja 2019. 13. nedjelja kroz godinu 

Bocanjevci, misa  u 8:30    
7. srpnja 2019. 14. nedjelja kroz godinu 

Bocanjevci, misa  u 9:30  (JM)  
 
20. srpnja 2019.  subota sv. Ilija, prorok,  

zavjetni dan u Bocanjevcima, misa u 19:00 
21. srpnja 2019. 16. nedjelja kroz godinu 

Gorica, misa u 9:30 (JM)    
28. srpnja 2019. 17. nedjelja kroz godinu 

Bocanjevci, misa  u 8:30  (JM)    
4. kolovoza 2019. 18. nedjelja kroz godinu 

Bocanjevci, misa  u 9:30  
11. kolovoza 2019. 19. nedjelja kroz godinu 

Bocanjevci, misa  u 8:30  (JM)    
15. kolovoza 2019. četvrtak, VELIKA GOSPA 

Gorica, misa u 11:00    
25. kolovoza 2019. 19. nedjelja kroz godinu 

Bocanjevci, misa  u 9:30  
 

 



                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 
DUHOVI - C –  
9. lipnja 2019. 

        www.zupa.valpovo.com   
     ŽUPA VALPOVO FACEBOOK 

 

 OTVORENA CRKVA je svaki dan od 09:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00.  
 Danas, na Duhove završava Vazmeno vrijeme i počinje vrijeme kroz godinu.  

 Sv. Antun Padovaski je u četvrtak, 13. lipnja.  Mise su u 8:00 i 18:30. Ispovijed je pola sata prije 
misa. U Vinogradcima je misa u 11:00, ispovijed od 10:30 
 Euharistijsko klanjanje je u četvrtak poslije mise. 
 Krsna kateheza je u četvrtak u 19:30. 
 U nedjelju je presveto Trojstvo. Mise su redovito, u 8:00, u 9:30 i 18:30. 
 Završetak obnove župne crkve i župnog doma proslavit ćemo župnom proslavom 25. lipnja 

2019. Toga dana će mons. Đuro Hranić, Đakovačko-osječki nadbiskup i metropolit posvetiti oltar 
župne crkve na misi u 10:00. Poslije mise je domjenak na otvorenom u župnom dvoru i na trgu Kralja 
Tomislava.  

Prijave za sudjelovanje na domjenku prikupljaju se danas i 16. lipnja poslije misa ispred crkve. 
Ujedno treba skupiti volontere za posluživanje. Župljanke pozivamo da ispeku pecivo i suhe kolače.  

 Crveni križ Valpovo poziva na dobrovoljno davanje krvi u ponedjeljak, 10. lipnja 2019. od 13.:00 do 
17;00 u prostorijama Crvenog križa Valpovo. 
 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe 
kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili 
obnovu župnog doma.  

 

  

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


Župna crkva Valpovo    

nakane sv. misa 2019. 
9. 6. nedjelja                       8:00     
DUHOVI                                                                                                                 
                                             9:30 
           
                                           18:30 

- za župljane 
 
 + Milan Pavić i +obitelj Pavić 
 
 + Karolina i Tomo Matoković 
 

10. 6. ponedjeljak                18:30    
BDM Majka Crkve                                                                                                                                                                                                                 

 + Tomo Dukmanić 
 + Ivica i Mariška Čaušić 
 + obitelji  Pavošević i Skokić 
+ Anka Reder 
+ obitelji Markovac i Fabijanac 
 

11. 6. utorak                       18:30 
sv. Barnaba, ap.                                                                                                                                                                                                         

 + Dragica Vrhovec 
 + Ivica i Terezija Pendić 
 + Kata Marinović, sprovodna 
 

12. 6. srijeda                       18:30 
10. tjedan kroz godinu                                                                                                           
 

 + obitelji Barać 
 + Jozo Ivić 
 + Ivan Jakopiček, sprovodna 
 

13. 6. četvrtak                     8:00 
sv. Antun Padovanski 
 
                                            18:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 + Ante Andričić 
 + Josip i Antun Kokić 
 
 + Antun Sudarević 
 

14. 6. petak                         18:30 
10. tjedan kroz godinu                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 + Jelena i Goran Grgošević 
 + Andrija Kuna 
 + Nada Milković – sprovodna 
 

15. 6. subota                        8:00 
ljetne kvatre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 + Imro, Janja i Ivo Mandić 
 + Vid i Kata Jurić 
 + Josip Rosandić 
 

MV  1 ZA POKOJNE: Gospodine, pokojnom (pokojnoj, pokojnima)  ___za kojega 
(koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu misu, daruj mjesto u Kraljevstvu 
nebeskom, molimo te. 
MV 2 ZA POKOJNE: Spomeni se, Gospodine, sluge (službenice, slugu) svoga 
(svoje, svojih) _______za kojega (koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu 
misu, nagradi životom vječnim u svome Kraljevstvu, molimo te. 



MV ZA ZDRAVLJE: Spomeni se, Gospodine, potrebe vjernika za zdravljem, a ti 
ih obdari snagom i blagoslovom, molimo te.



      ŽUPA VALPOVO 
FILIJALE  ŠAG – NARD – VINOGRADCI 

I ŽUPA BOCANJEVCI I FILIJALA GORICA 
          ŽUPNI OGLASI  - 9. lipnja 2019. 

 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 Završetak obnove župne crkve i župnog doma proslavit ćemo župnom 

proslavom 25. lipnja 2019. Toga dana će mons. Đuro Hranić, Đakovačko-osječki 
nadbiskup i metropolit posvetiti oltar župne crkve na misi u 10:00. Poslije mise je 
domjenak na otvorenom u župnom dvoru i na trgu Kralja Tomislava.  
Prijave za sudjelovanje na domjenku prikupljaju se danas i 16. lipnja poslije misa 
kod zvonarice. 

 

9. lipnja 2019. DUHOVI 
Šag, misa u 8:30    
Nard, misa u 9:30  
Bocanjevci, misa  u 8:30 (JM)    
Vinogradci, misa u 9:30 (JM)  

12. lipnja 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
13. lipnja 2019. četvrtak, Vinogradci, misa u 11:00, ispovijed od 10:30 
 
16. lipnja 2019. PRESVETO TROJSTVO 

Nard, misa u 8:30 (JM) 
Šag, misa u 9:30 (JM)   
Bocanjevci, misa  u 11:00 

20. lipnja 2019. četvrtak, TIJELOVO, Bocanjevci, misa u 17:00 

23. lipnja 2019. 12. nedjelja kroz godinu 
Šag, misa u 8:30    
Nard, misa u 9:30  
Vinogradci, misa u 8:30 (JM)  
Gorica, misa u 9:30 (JM)    

25. lipnja 2019. utorak, Valpovo, misa u 10:00, mons. Đuro Hranić, nadbiskup 

26. lipnja 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 

30. lipnja 2019. 13. nedjelja kroz godinu 
Nard, misa u 8:30 (JM) 
Šag, misa u 9:30 (JM)   
Bocanjevci, misa  u 8:30    
Vinogradci, misa u 9:30 

  



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  2. lipnja 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 Završetak obnove župne crkve i župnog doma proslavit ćemo župnom 
proslavom 25. lipnja 2019. Toga dana će mons. Đuro Hranić, Đakovačko-
osječki nadbiskup i metropolit posvetiti oltar župne crkve na misi u 10:00. 
Poslije mise je domjenak na otvorenom u župnom dvoru i na trgu Kralja 
Tomislava.  
Prijave za sudjelovanje na domjenku prikupljaju se danas i 16. lipnja poslije 
misa kod zvonarice. 

    
 
9. lipnja 2019. DUHOVI 

Bocanjevci, misa  u 8:30 (JM)   
  

12. lipnja 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 
16. lipnja 2019. PRESVETO TROJSTVO 

Bocanjevci, misa  u 11:00 
 

20. lipnja 2019. četvrtak, TIJELOVO, Bocanjevci, misa u 17:00 

23. lipnja 2019. 12. nedjelja kroz godinu 
Gorica, misa  u 9:30 (JM)  
   

25. lipnja 2019. utorak, Valpovo, misa u 10:00, mons. Đuro Hranić, nadbiskup 

26. lipnja 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 
30. lipnja 2019. 13. nedjelja kroz godinu 

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

 



                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

PRESVETO TROJSTVO - C –  
16. lipnja 2019. 

        www.zupa.valpovo.com   
     ŽUPA VALPOVO FACEBOOK 

 

 OTVORENA CRKVA je svaki dan od 09:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00.  
 TIJELOVO je u četvrtak, 20. lipnja 2019. Mise su u 8:00 i 18:30. Tijelovska procesija je s 

misom u 8:00 uz puhački orkestar DVD Valpova. Pozvani su ovogodišnji prvopričesnici da sudjeluju 
u tjelovskoj procesiji. Kretanje procesije po gradu od 8:50 će biti uobičajeno, kao i četiri sjenice. 
Molimo župljane koji su pripremali sjenice da ih pripreme i ove godine: molitvene skupine Marijina 
legija, Schönstatska skupina, pokret Milosrđa Božjeg i članovi župnog zbora. 

 Članovi schönstatskog pokreta, štovatelji Majke Triputa Divne, imaju molitvu i mjesečni susret 
na treći četvrtak u mjesecu poslije mise u crkvi.  
 
 Završetak obnove župne crkve i župnog doma proslavit ćemo župnom proslavom u drugi utorak, 

25. lipnja 2019. Toga dana će mons. Đuro Hranić, Đakovačko-osječki nadbiskup i metropolit 
posvetiti oltar župne crkve na misi u 10:00. Poslije mise je domjenak na otvorenom u župnom dvoru i 
na trgu Kralja Tomislava.  

Prijave za sudjelovanje na domjenku prikupljaju se i danas poslije misa ispred crkve. Potreban 
nam je broj sudionika radi količine hrane (graha) koju pripremamo. (Ili jednostavno dignite ruke da 
vas prebrojimo). Ujedno treba skupiti volontere za posluživanje. Župljanke pozivamo da ispeku 
pecivo i suhe kolače.  

Sastanak svih župnih suradnika i volontera je u srijedu, 19. lipnja u 19:00 u pastoralnom centru. 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe 
kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili 
obnovu župnog doma.  

 

  

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


Župna crkva Valpovo    

nakane sv. misa 2019. 
16. 6. nedjelja                       8:00     
PRESVETO TROJSTVO                                                                                                               
                                             9:30 
           
 
                                           18:30 

- za župljane 
 
 + Anto Jurić,  
 + Dragan i Cvita Bulut 
 
 + Franjo i Mira Grahovac 
 

17. 6. ponedjeljak                18:30  
11. tjedan kroz godinu                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                   

 + Ana i Stipo Sladoja 
 + Stjepan i Ljuba Ribić 
 

18. 6. utorak                       18:30 
11. tjedan kroz godinu                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                         

 + obitelji Bek 
 + Milka Nikolić 
 

19. 6. srijeda                       18:30 
11. tjedan kroz godinu                                                                                                           
 

 + Ruža i Branko Vidić 
 + obitelji Bebeši 
 + Zvonko Kuna, sprovodna 
 

20. 6. četvrtak                     8:00 
TIJELOVO 
tjelovska procesija               8:50 
                                            18:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- za narod  
 
  
 + Ana Skokić 
 + Ivan i Marica Adžić 
 

21. 6. petak                         18:30 
sv. Alojzije Gonzaga, red                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 + Tomislav Živković 
 + Darko i Ružica Vicić 
 + Antun Đurković, spomen 
 + ŠTEFICA RUKAVINA, sprovodna 
 

22. 6. subota                        8:00 
BDM u subotu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 + Dragica Ivanišić 
 + obitelji Milošević 
 + IDA VAJS, sprovodna 
 

MV  1 ZA POKOJNE: Gospodine, pokojnom (pokojnoj, pokojnima)  ___za kojega 
(koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu misu, daruj mjesto u Kraljevstvu 
nebeskom, molimo te. 
MV 2 ZA POKOJNE: Spomeni se, Gospodine, sluge (službenice, slugu) svoga 
(svoje, svojih) _______za kojega (koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu 
misu, nagradi životom vječnim u svome Kraljevstvu, molimo te. 



MV ZA ZDRAVLJE: Spomeni se, Gospodine, potrebe vjernika za zdravljem, a ti 
ih obdari snagom i blagoslovom, molimo te.



      ŽUPA VALPOVO 
FILIJALE  ŠAG – NARD – VINOGRADCI 

I ŽUPA BOCANJEVCI I FILIJALA GORICA 
          ŽUPNI OGLASI  - 16. lipnja 2019. 

 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 Završetak obnove župne crkve i župnog doma proslavit ćemo župnom 

proslavom 25. lipnja 2019. Toga dana će mons. Đuro Hranić, Đakovačko-osječki 
nadbiskup i metropolit posvetiti oltar župne crkve na misi u 10:00. Poslije mise je 
domjenak na otvorenom u župnom dvoru i na trgu Kralja Tomislava.  
Prijave za sudjelovanje na domjenku prikupljaju se danas i 16. lipnja poslije misa 
kod zvonarice. 

 

16. lipnja 2019. PRESVETO TROJSTVO 
Nard, misa u 8:30 (JM) 
Šag, misa u 9:30 (JM)   
Bocanjevci, misa  u 11:00 

20. lipnja 2019. četvrtak, TIJELOVO, Bocanjevci, misa u 17:00 

23. lipnja 2019. 12. nedjelja kroz godinu 
Šag, misa u 8:30    
Nard, misa u 9:30  
Vinogradci, misa u 8:30 (JM)  
Gorica, misa u 9:30 (JM)    

25. lipnja 2019. utorak, Valpovo, misa u 10:00, mons. Đuro Hranić, nadbiskup 

26. lipnja 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 

30. lipnja 2019. 13. nedjelja kroz godinu 
Nard, misa u 8:30 (JM) 
Šag, misa u 9:30 (JM)   
Bocanjevci, misa  u 8:30    
Vinogradci, misa u 9:30 

  



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  16. lipnja 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 Završetak obnove župne crkve i župnog doma proslavit ćemo župnom 
proslavom 25. lipnja 2019. Toga dana će mons. Đuro Hranić, Đakovačko-
osječki nadbiskup i metropolit posvetiti oltar župne crkve na misi u 10:00. 
Poslije mise je domjenak na otvorenom u župnom dvoru i na trgu Kralja 
Tomislava.  
Prijave za sudjelovanje na domjenku prikupljaju se danas i 16. lipnja poslije 
misa kod zvonarice. 

    
 
 
16. lipnja 2019. PRESVETO TROJSTVO 

Bocanjevci, misa  u 11:00 
 

20. lipnja 2019. četvrtak, TIJELOVO, Bocanjevci, misa u 17:00 

23. lipnja 2019. 12. nedjelja kroz godinu 
Gorica, misa  u 9:30 (JM)  
   

25. lipnja 2019. utorak, Valpovo, misa u 10:00, mons. Đuro Hranić, nadbiskup 

26. lipnja 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 
30. lipnja 2019. 13. nedjelja kroz godinu 

Bocanjevci, misa  u 8:30    
 



                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

14. nedjelja kroz godinu - C –  
7. srpnja 2019. 

        www.zupa.valpovo.com   
     ŽUPA VALPOVO FACEBOOK 
 

 Mise radnim danom do subote 31. kolovoza 2019. su u 8:00 (u ljetno vrijeme, srpanj i kolovoz). 
Nedjeljne mise su redovito u 8:00, 9:30 i 18:30. 

 Župni ured u ljetno vrijeme, u srpnju i kolovozu, otvoren je od 9:00 do 11:00.  

 OTVORENA CRKVA je i po ljetu, u srpnju i kolovozu, svaki dan od 07:00 do 12:00.  
 Trodnevnica na čast bl. Marije Petković završava u ponedjeljak s misom u 8:00. Blagdan bl. 

Marije Petković je u utorak, 9. srpnja. Misa je u 8:00. 

 Župa sv. Josipa Radnika i Crkveno pjevačko društvo MIR organiziraju put u Taizé od 2. do 12. 
kolovoza 2019. g. Cijena puta je 850 HRK, a kotizacija za smještaj iznosi 50 eura za one do 30 
godina ili 140 eura za starije od 30 godina. Prijave su u župnom uredu Belišće. 

 Župa je u petak, 5. srpnja 2019. imala tehnički pregled dogradnje i obnove župnog doma i dobila 
uporabnu dozvolu kao službenu potvrdu završetka radova. 

 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe 
kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili 
obnovu župnog doma.  

 

  

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


Župna crkva Valpovo    

nakane sv. misa 2019. 
7. 7. nedjelja                       8:00     
14. nedjelja kroz godinu                                                                                                               
                                             9:30 
           
 
                                           18:30 

- za župljane 
 
 + Mirko Stanić 
 + Eduard Akrap 
 
 + Ruža i Ivo Stanić 
 

8. 7. ponedjeljak                8:00  
14. tjedan kroz godinu                                                                                                          
trodnevnica bl. Mariji Petković  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 + Anica Pandurić 
 + Ivan Merčinac 
 

9. 7. utorak                         8:00                                                                                                          
blagdan bl. Marije Petković  
                                                                                                                                                                                                         

 + Kaja Mikić 
 + Iva Janković 
Na čast bl. Marije Propetog  
Isusa Pektović 
 

10. 7. srijeda                       8:00 
14. tjedan kroz godinu                                                                                                          
                                                                                               

 + Dane, Ana i Ivan Marincel 
 + Mane (m) Popović 
 + obitelji Mihaliček 
 

11. 7. četvrtak                     8:00 
sv. Benedikt, opat                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 + obitelji Podnar 
 + obitelji Sauer i Lončarić 
 

12. 7. petak                         8:00 
14. tjedan kroz godinu                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                    

 + obitelji Poštić 
 + obitelji Žulj 
 

13. 7. subota                        8:00 
 Majka Božja Bistrička  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 + obitelji Kovačić 
 + obitelji Pavošević 
 

MV  1 ZA POKOJNE: Gospodine, pokojnom (pokojnoj, pokojnima)  ___za kojega 
(koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu misu, daruj mjesto u Kraljevstvu 
nebeskom, molimo te. 
MV 2 ZA POKOJNE: Spomeni se, Gospodine, sluge (službenice, slugu) svoga 
(svoje, svojih) _______za kojega (koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu 
misu, nagradi životom vječnim u svome Kraljevstvu, molimo te. 

MV ZA ZDRAVLJE: Spomeni se, Gospodine, potrebe vjernika za zdravljem, a ti 
ih obdari snagom i blagoslovom, molimo te.



      ŽUPA VALPOVO 
FILIJALE  ŠAG – NARD – VINOGRADCI 

I ŽUPA BOCANJEVCI I FILIJALA GORICA 
          ŽUPNI OGLASI  - 7. srpnja 2019. 

 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 

7. srpnja 2019. 14. nedjelja kroz godinu 
Bocanjevci, misa  u 9:30  (JM)  
Vinogradci, misa i klečanje u 10:30 (JM) 

14. srpnja 2019. 15. nedjelja kroz godinu 
Šag, misa u 8:30   (JM) 
Nard, misa u 9:30 (JM) 

20. srpnja 2019.  sv. Ilija, prorok,  
zavjetni dan u Bocanjevcima, misa u 19:00 

 
21. srpnja 2019. 16. nedjelja kroz godinu 

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

28. srpnja 2019. 17. nedjelja kroz godinu 
Bocanjevci, misa  u 8:30  (JM)    
Vinogradci, misa u 9:30 (JM)   
 

4. kolovoza 2019. 18. nedjelja kroz godinu 
Šag, misa u 8:30   (JM) 
Nard, misa u 9:30 (JM) 
Vinogradci, misa u 8:30  
Bocanjevci, misa  u 9:30  

 
11. kolovoza 2019. 19. nedjelja kroz godinu 

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



15. kolovoza 2019. četvrtak, VELIKA GOSPA 
Gorica, misa u 11:00    

 
18. kolovoza 2019. 20. nedjelja kroz godinu 

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

24. kolovoza 2019. subota, sv. Bartol, ap.   
u Šagu crkveni god: misa u 11:00. 

 
25. kolovoza 2019. 21. nedjelja kroz godinu 

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

 
 

 
 

 
  



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  7. srpnja 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 
7. srpnja 2019. 14. nedjelja kroz godinu 

Bocanjevci, misa  u 9:30  (JM)  
 
20. srpnja 2019.  subota sv. Ilija, prorok,  

zavjetni dan u Bocanjevcima, misa u 19:00 
 

21. srpnja 2019. 16. nedjelja kroz godinu 
Gorica, misa u 9:30 (JM)  
   

28. srpnja 2019. 17. nedjelja kroz godinu 
Bocanjevci, misa  u 8:30  (JM)  
   

4. kolovoza 2019. 18. nedjelja kroz godinu 
Bocanjevci, misa  u 9:30  
 

11. kolovoza 2019. 19. nedjelja kroz godinu 
Bocanjevci, misa  u 8:30  (JM)   
  

15. kolovoza 2019. četvrtak, VELIKA GOSPA 
Gorica, misa u 11:00    
 

25. kolovoza 2019. 21. nedjelja kroz godinu 
Bocanjevci, misa  u 9:30  
 

 



                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

15. nedjelja kroz godinu - C –  
14. srpnja 2019. 

        www.zupa.valpovo.com   
     ŽUPA VALPOVO FACEBOOK 
 

 Mise radnim danom do subote 31. kolovoza 2019. su u 8:00 (u ljetno vrijeme, srpanj i kolovoz). 
Nedjeljne mise su redovito u 8:00, 9:30 i 18:30. 

 Župni ured u ljetno vrijeme, u srpnju i kolovozu, otvoren je od 9:00 do 11:00.  

 OTVORENA CRKVA je i po ljetu, u srpnju i kolovozu, svaki dan od 07:00 do 12:00.  
 Sv. Ilija, prorok, zaštitnik Đakovačko-osječke nadbiskupije je u subotu, 20. srpnja. Misa u 

Valpovu je u 8:00, a zavjetni dan je u Bocanjevcima i misa u 19:00 
 
 Župa je u petak, 5. srpnja 2019. imala tehnički pregled dogradnje i obnove župnog doma i dobila 

uporabnu dozvolu kao službenu potvrdu završetka radova. Radovi su završili, računi još nisu plaćeni. 
Nastavlja se skupljanje darova vjernika po 20 kn i ove godine i nagodinu. Radovi će biti na 
pomoćnim zgradama u dvoru, a isto tako još jedanput na pročelju crkve (na fasadi).  

 
 Sastanak župnog ekonomskog vijeća u vezi nastavka radova bit će u ponedjeljak, 15. srpnja u 

17:00. 
 

 Glas koncila za povećanje pretplatnika ima akciju 4 nedjelje Glas koncila besplatno za jednu 
župu. Od danas imamo 100 komada Glas koncila besplatno 4 tjedna. Možda urodi plodom da se 
poveća narudžba.  

 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe 
kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili 
obnovu župnog doma.  

 

  

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


Župna crkva Valpovo    

nakane sv. misa 2019. 
14. 7. nedjelja                       8:00     
15. nedjelja kroz godinu                                                                                                               
                                             9:30 
           
                                           18:30 

- za župljane 
 
 + Ivan, Mira i Emica Marinić 
 
 + Alojz i Božena Mihaljević 
 

15. 7. ponedjeljak                8:00  
15. tjedan kroz godinu                                                                                                           
 Sv. Bonaventura, b. i c.n. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 + Ana Ribić 
 + Janja, Imro i Ivo Mandić 
 

16. 7. utorak                         8:00                                                                                                          
15. tjedan kroz godinu 
Gospa Karmelska                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                         

 + Mario Vidaković  
 + obitelji Tadić 
 + obitelji Čičak 
 

17. 7. srijeda                       8:00 
15. tjedan kroz godinu                                                                                                          
                                                                                               

 + Branka i Franjo Nesek 
 + Manda i Nikola Berak 
 

18. 7. četvrtak                     8:00 
15. tjedan kroz godinu                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 + Milan Peterlić 
 + obitelji Vrbešić 
 + Stjepan Vuksanić 
 

19. 7. petak                         8:00 
15. tjedan kroz godinu                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                    

 + Jozo Andričić 
 + Ana i Jure Grgić 
 

20. 7. subota                        8:00 
sv. Ilija, prorok 
 
 
Bocanjevci                        19:00 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 + Ilija, Anđa, Kata i Marko Marušić 
 + Marija i Katica Ivančević 
 +Nediljko, Jela i Mara Rebrina 
 

- za narod  

MV  1 ZA POKOJNE: Gospodine, pokojnom (pokojnoj, pokojnima)  ___za kojega 
(koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu misu, daruj mjesto u Kraljevstvu 
nebeskom, molimo te. 
MV 2 ZA POKOJNE: Spomeni se, Gospodine, sluge (službenice, slugu) svoga 
(svoje, svojih) _______za kojega (koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu 
misu, nagradi životom vječnim u svome Kraljevstvu, molimo te. 

MV ZA ZDRAVLJE: Spomeni se, Gospodine, potrebe vjernika za zdravljem, a ti 
ih obdari snagom i blagoslovom, molimo te.



      ŽUPA VALPOVO 
FILIJALE  ŠAG – NARD – VINOGRADCI 

I ŽUPA BOCANJEVCI I FILIJALA GORICA 
          ŽUPNI OGLASI  - 14. srpnja 2019. 

 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 

14. srpnja 2019. 15. nedjelja kroz godinu 
Šag, misa u 8:30   (JM) 
Nard, misa u 9:30 (JM) 

20. srpnja 2019.  sv. Ilija, prorok,  
zavjetni dan u Bocanjevcima, misa u 19:00 

 
21. srpnja 2019. 16. nedjelja kroz godinu 

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

28. srpnja 2019. 17. nedjelja kroz godinu 
Bocanjevci, misa  u 8:30  (JM)    
Vinogradci, misa u 9:30 (JM)   
 

4. kolovoza 2019. 18. nedjelja kroz godinu 
Šag, misa u 8:30   (JM) 
Nard, misa u 9:30 (JM) 
Vinogradci, misa u 8:30  
Bocanjevci, misa  u 9:30  

 
11. kolovoza 2019. 19. nedjelja kroz godinu 

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

15. kolovoza 2019. četvrtak, VELIKA GOSPA 
Gorica, misa u 11:00    

 
 



18. kolovoza 2019. 20. nedjelja kroz godinu 
Šag, misa u 8:30    
Nard, misa u 9:30  
 

24. kolovoza 2019. subota, sv. Bartol, ap.   
u Šagu crkveni god: misa u 11:00. 

 
25. kolovoza 2019. 21. nedjelja kroz godinu 

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

 
 

 
 

 
  



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  14. srpnja 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 
 
20. srpnja 2019.  subota sv. Ilija, prorok,  

zavjetni dan u Bocanjevcima, misa u 19:00 
 

21. srpnja 2019. 16. nedjelja kroz godinu 
Gorica, misa u 9:30 (JM)  
   

28. srpnja 2019. 17. nedjelja kroz godinu 
Bocanjevci, misa  u 8:30  (JM)  
   

4. kolovoza 2019. 18. nedjelja kroz godinu 
Bocanjevci, misa  u 9:30  
 

11. kolovoza 2019. 19. nedjelja kroz godinu 
Bocanjevci, misa  u 8:30  (JM)   
  

15. kolovoza 2019. četvrtak, VELIKA GOSPA 
Gorica, misa u 11:00    
 

25. kolovoza 2019. 21. nedjelja kroz godinu 
Bocanjevci, misa  u 9:30  
 

 



                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

16. nedjelja kroz godinu - C –  
21. srpnja 2019. 

        www.zupa.valpovo.com   
     ŽUPA VALPOVO FACEBOOK 
 

 Mise radnim danom do subote 31. kolovoza 2019. su u 8:00 (u ljetno vrijeme, srpanj i kolovoz). 
Nedjeljne mise su redovito u 8:00, 9:30 i 18:30. 
 Župni ured u ljetno vrijeme, u srpnju i kolovozu, otvoren je od 9:00 do 11:00.  
 OTVORENA CRKVA  je i po ljetu, u srpnju i kolovozu, svaki dan od 07:00 do 12:00.  

 
 Sv. Ana slavi se u svetištu sv. Ane u Bistrincima, u petak 26. srpnja 2019. s trodnevnicom 23. 

24. i 25. srpnja s misom u 18:00 i ispovijedi od 17:00. Na blagdan sv. Ane mise su u 7:00, 8:00, 9:00 
i u 10:30. Misa s blagoslovom djece i roditelja je u 18:00. Ispovijed je uz mise.  

 Radovi na dogradnji i obnovi župnog doma su završili, računi još nisu plaćeni. Nastavlja se 
skupljanje darova vjernika po 20 kn mjesečno i ove godine i nagodinu. Radovi će biti na pomoćnim 
zgradama u dvoru, a isto tako još jedanput na pročelju crkve (na fasadi).  

 
 Glas koncila za povećanje pretplatnika ima akciju 4 nedjelje Glas koncila besplatno za jednu 

župu. I danas imamo 100 komada Glas koncila besplatno 4 tjedna. Možda urodi plodom da se poveća 
narudžba.  

 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe 
kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili 
obnovu župnog doma.  

 

  

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


Župna crkva Valpovo    nakane sv. misa 2019. 
21. 7. nedjelja                       8:00     
16. nedjelja kroz godinu                                                                                                               
                                             9:30 
           
                                           18:30 

- za župljane 
 
 + Mirko Kaluđer 
 
 + Jadranka Kalamari i  
 + Marija Perković 
 

22. 7. ponedjeljak                8:00  
16. tjedan kroz godinu                                                                                                           
 Sv. Marija Magdalena 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 + Marija i Antun Šimić 
 + Ivan Čaušić 
 

23. 7. utorak                         8:00                                                                                                          
16. tjedan kroz godinu 
Sv. Brigita, red                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                         

 +  Branko Šimić 
 + Josip i Manda Zemljak 
 

24. 7. srijeda                       8:00 
16. tjedan kroz godinu                                                                                                          
                                                                                               

 + Alfred Skelac i  
 + obitelji Vicić 
 + Josip i Kata Puškadija 
 

25. 7. četvrtak                     8:00 
16. tjedan kroz godinu 
Sv. Jakov, ap.                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 + Grga i Manda Strugačevac 
 + Antun, Josip i Terezija Majzl, 
 + obitelji Grgić, 
 + Franjo Ileš i 
 + obitelji Jovanić 
 

26. 7. petak                         8:00 
16. tjedan kroz godinu 
Sv. Jakov i Ana, roditelji BDM                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                    

 + Ana i Josip Koški 
 + Ivan, Ana i Marko Kalem 
 

27. 7. subota                        8:00 
16. tjedan kroz godinu 
BDM u subotu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 + Marija i Ivan Cvenić 
 + Kata, Ivan i Martin Fritsch 

MV  1 ZA POKOJNE: Gospodine, pokojnom (pokojnoj, pokojnima)  ___za kojega 
(koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu misu, daruj mjesto u Kraljevstvu 
nebeskom, molimo te. 
MV 2 ZA POKOJNE: Spomeni se, Gospodine, sluge (službenice, slugu) svoga 
(svoje, svojih) _______za kojega (koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu 
misu, nagradi životom vječnim u svome Kraljevstvu, molimo te. 

MV ZA ZDRAVLJE: Spomeni se, Gospodine, potrebe vjernika za zdravljem, a ti 
ih obdari snagom i blagoslovom, molimo te.



      ŽUPA VALPOVO 
FILIJALE  ŠAG – NARD – VINOGRADCI 

I ŽUPA BOCANJEVCI I FILIJALA GORICA 
          ŽUPNI OGLASI  - 21. srpnja 2019. 

 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 

20. srpnja 2019.  sv. Ilija, prorok,  
zavjetni dan u Bocanjevcima, misa u 19:00 

 
21. srpnja 2019. 16. nedjelja kroz godinu 

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

28. srpnja 2019. 17. nedjelja kroz godinu 
Bocanjevci, misa  u 8:30  (JM)    
Vinogradci, misa u 9:30 (JM)   
 

4. kolovoza 2019. 18. nedjelja kroz godinu 
Šag, misa u 8:30   (JM) 
Nard, misa u 9:30 (JM) 
Vinogradci, misa u 8:30  
Bocanjevci, misa  u 9:30  

 
11. kolovoza 2019. 19. nedjelja kroz godinu 

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

15. kolovoza 2019. četvrtak, VELIKA GOSPA 
Gorica, misa u 11:00    

 
 
18. kolovoza 2019. 20. nedjelja kroz godinu 

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



 
24. kolovoza 2019. subota, sv. Bartol, ap.   

u Šagu crkveni god: misa u 11:00. 
 
25. kolovoza 2019. 21. nedjelja kroz godinu 

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

 
 

 
 

 
  



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  21. srpnja 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 
 
20. srpnja 2019.  subota sv. Ilija, prorok,  

zavjetni dan u Bocanjevcima, misa u 19:00 
 

21. srpnja 2019. 16. nedjelja kroz godinu 
Gorica, misa u 9:30 (JM)  
   

28. srpnja 2019. 17. nedjelja kroz godinu 
Bocanjevci, misa  u 8:30  (JM)  
   

4. kolovoza 2019. 18. nedjelja kroz godinu 
Bocanjevci, misa  u 9:30  
 

11. kolovoza 2019. 19. nedjelja kroz godinu 
Bocanjevci, misa  u 8:30  (JM)   
  

15. kolovoza 2019. četvrtak, VELIKA GOSPA 
Gorica, misa u 11:00    
 

25. kolovoza 2019. 21. nedjelja kroz godinu 
Bocanjevci, misa  u 9:30  
 

 



                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

17. nedjelja kroz godinu - C –  
28. srpnja 2019. 

        www.zupa.valpovo.com   
     ŽUPA VALPOVO FACEBOOK 
 

 Mise radnim danom do subote 31. kolovoza 2019. su u 8:00 (u ljetno vrijeme, srpanj i kolovoz). 
 Nedjeljne mise su redovito u 8:00, 9:30 i 18:30. 
 Župni ured u ljetno vrijeme, u srpnju i kolovozu, otvoren je od 9:00 do 11:00.  
 OTVORENA CRKVA  je i po ljetu, u srpnju i kolovozu, svaki dan od 07:00 do 12:00.  

 
 Prvi petak je 2. kolovoza. Ispovijed je svaki dan pola sata do mise u 8:00. Na prvi petak poslije 

mise je pobožnost Srcu Isusovom.  

 Radovi na dogradnji i obnovi župnog doma su završili, računi još nisu plaćeni. Nastavlja se 
skupljanje darova vjernika po 20 kn mjesečno i ove godine i nagodinu. Radovi će biti na pomoćnim 
zgradama u dvoru, a isto tako još jedanput na pročelju crkve (na fasadi).  

 
 Glas koncila za povećanje pretplatnika ima akciju 4 nedjelje Glas koncila besplatno za jednu 

župu. I danas imamo 100 komada Glas koncila besplatno 4 tjedna. Možda urodi plodom da se poveća 
narudžba.  

 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe 
kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili 
obnovu župnog doma.  

 

  

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


Župna crkva Valpovo    

nakane sv. misa 2019. 
28. 7. nedjelja                       8:00     
17. nedjelja kroz godinu                                                                                                               
                                             9:30 
           
                                           
                                            18:30 

- za župljane 
 
 + Kata i Josip Rakmić 
 + Josip Briški – hrvatski vojnik 
  
+ Franjo i Julijana Jurčević 

29. 7. ponedjeljak                8:00  
Sv. Marta 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 + Pero i Pavle Popović 
 + Stjepan Novoselec 
 

30. 7. utorak                         8:00                                                                                                          
17. tjedan kroz godinu                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                         

 + Mato Doboš 
 + obitelji Varga 
 

31. 7. srijeda                       8:00 
Sv. Ignacije Lojolski, pz.                                                                                                  
                                                                                               

 +  Mijo i Kata Pavošević 
 + obitelji Šutalo 
 

1. 8. četvrtak                     8:00 
Sv. Alfonz Marija de Ligouri, b.                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 + Branko Ribić 
 + obitelji Matković i Barić 
 

2. 8. petak                         8:00 
Prvi petak 
Gospa od Anđela - Porciunkula 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 + Petar Fuis 
 + Stjepan Kubala 
 

3. 7. subota                        8:00 
Bl. Augustin Kažotić, b. 
Molitva za duhovna zvanja 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 + Stjepan i Eva Drgalić 
 + obitelji Balentić i Geble 

MV  1 ZA POKOJNE: Gospodine, pokojnom (pokojnoj, pokojnima)  ___za kojega 
(koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu misu, daruj mjesto u Kraljevstvu 
nebeskom, molimo te. 
MV 2 ZA POKOJNE: Spomeni se, Gospodine, sluge (službenice, slugu) svoga 
(svoje, svojih) _______za kojega (koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu 
misu, nagradi životom vječnim u svome Kraljevstvu, molimo te. 

MV ZA ZDRAVLJE: Spomeni se, Gospodine, potrebe vjernika za zdravljem, a ti 
ih obdari snagom i blagoslovom, molimo te.



      ŽUPA VALPOVO 
FILIJALE  ŠAG – NARD – VINOGRADCI 

I ŽUPA BOCANJEVCI I FILIJALA GORICA 
          ŽUPNI OGLASI  - 28. srpnja 2019. 

 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 

 
28. srpnja 2019. 17. nedjelja kroz godinu 

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

4. kolovoza 2019. 18. nedjelja kroz godinu 
Šag, misa u 8:30   (JM) 
Nard, misa u 9:30 (JM) 
Vinogradci, misa u 8:30  
Bocanjevci, misa  u 9:30  

 
11. kolovoza 2019. 19. nedjelja kroz godinu 

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

15. kolovoza 2019. četvrtak, VELIKA GOSPA 
Gorica, misa u 11:00    

 
18. kolovoza 2019. 20. nedjelja kroz godinu 

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

24. kolovoza 2019. subota, sv. Bartol, ap.   
u Šagu crkveni god: misa u 11:00. 

 
25. kolovoza 2019. 21. nedjelja kroz godinu 

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

 
 

 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  28. srpnja 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 

  
28. srpnja 2019. 17. nedjelja kroz godinu 

Bocanjevci, misa  u 8:30  (JM)  
   

4. kolovoza 2019. 18. nedjelja kroz godinu 
Bocanjevci, misa  u 9:30  
 

11. kolovoza 2019. 19. nedjelja kroz godinu 
Bocanjevci, misa  u 8:30  (JM)   
  

15. kolovoza 2019. četvrtak, VELIKA GOSPA 
Gorica, misa u 11:00    
 

25. kolovoza 2019. 21. nedjelja kroz godinu 
Bocanjevci, misa  u 9:30  
 

 



                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

18. nedjelja kroz godinu - C –  
4. kolovoza 2019. 

        www.zupa.valpovo.com   
     ŽUPA VALPOVO FACEBOOK 
 

 Mise radnim danom do subote 31. kolovoza 2019. su u 8:00 (u ljetno vrijeme, srpanj i kolovoz). 
 Nedjeljne mise su redovito u 8:00, 9:30 i 18:30. 
 Župni ured u ljetno vrijeme, u srpnju i kolovozu, otvoren je od 9:00 do 11:00.  
 OTVORENA CRKVA  je i po ljetu, u srpnju i kolovozu, svaki dan od 07:00 do 12:00.  

 
 Snježna Gospa i Dan Domovinske zahvalnosti je u ponedjeljak, 5. kolovoza 2018. Misa za 

domovinu je u 8:00. Ujedno je i crkveni god u Harkanovcima s misom u 11:00. 
 Devetnica za Veliku Gospu kod kapelice Gospe Lurdske u Valpovu kod groblja je od utorka, 6. 

kolovoza do druge srijede, 14. kolovoza u 19:30. 

 Na Veliku Gospu, u drugi četvrtak, 15. kolovoza 2019. misa u župnoj crkvi je ujutro samo u 
8:00 te kod kapelice Lurdske Gospe u 17:00. Misa na crkveni god na Veliku Gospu u Gorici je u 
11:00.  

 Čašćenje bl. Marije od Propetog Petković s litanijama, molitvom i čašćenjem relikvija je petak, 
9. 8. uz misu u 8:00. 

 Odlukom nadbiskupa Đure Hranića: Vlč. Josip Erjavac razriješen je službe župnog vikara u 
Župi Bezgrješnog Začeća BDM u Valpovu te danom 20. kolovoza 2019. imenovan župnim 
upraviteljem Župe Presvetog Trojstva u Tordincima.  

 Isto tako odlukom nadbiskupa Đure Hranića: Vlč. Luka Ćosić, mladomisnik, danom 20. 
kolovoza 2019. imenovan je župnim vikarom Župe Bezgrješnog Začeća BDM u Valpovu. 

 Suklando običajima: vlč. Josipu zahvaljujemo na jednogodišnjoj službi u župi. Dar za zahvalu 
kapelanu možete donijeti u župni ured. Oproštajne misu su na filijalama 4. i 11. kolovoza, a u župnoj 
crkvi 18. kolovoza. 

 Župni caritas do rujna nije otvoren. Odjeću za caritas ne donosite i ne ostavljate pred vratima.    

 Glas koncila za povećanje pretplatnika ima akciju 4 nedjelje Glas koncila besplatno za jednu 
župu. Još danas imamo 100 komada Glas koncila besplatno. Možda urodi plodom da se poveća 
narudžba. Danas i ovoga tjedna neka se javi oni koji žele primati Glas koncila preko župe. 

 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe 
kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili 
obnovu župnog doma.  

 

  

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


Župna crkva Valpovo    

nakane sv. misa 2019. 
4. 8. nedjelja                       8:00     
18. nedjelja kroz godinu                                                                                                               
                                             9:30 
             
                                            18:30 

- za župljane 
 
 + obitelji Barišić i Brkan 
  
+ Rudolf, Marica i Zvonko Coha 
+ Ivan, Ljubica, Franjo i Petar Mihaliček 
 

5. 8. ponedjeljak                8:00  
Snježna Gospa 
Dan domovinske zahvalnosti 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 + obitelji Ćosić 
 + Ljuba Drpić 
 + Jozo i Ivica Vidošić 
 

6. 8. utorak                         8:00                                                                                                          
Preobraženje Gospodinovo                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                         

 + Katarina, Ivan i Stjepan Kutnjak 
 + Svjetlana Barić 
 

7. 8. srijeda                       8:00 
18. nedjelja kroz godinu                                                                                                                                                                                                             
                                                                                               

 + Anđa Jukić 
 + Stjepan Kutnjak 
 + Pavo Šutalo – sprovodna 
 

8. 8. četvrtak                     8:00 
Sv. Dominik, pz.                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 + Kata i Tomo Kasapović  
 + Agica i Jozo Stanković 
 + Helena i Stjepan Babić 
 

9. 8. petak                         8:00 
Sv. Terezija Benedikta od Križa 
Čašćenje bl. Marije Petković 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 + Anto Bušić 
 + Luka, Mara i Tono Barić 
 + Gabrijela Vidušek, sprovodna 

10. 8. subota                        8:00 
sv. Lovro, đ. i mč. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 + Mara i Jozo Đurković 
 + Margita, Manda i Đuro Pačarić 

MV  1 ZA POKOJNE: Gospodine, pokojnom (pokojnoj, pokojnima)  ___za kojega 
(koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu misu, daruj mjesto u Kraljevstvu 
nebeskom, molimo te. 
MV 2 ZA POKOJNE: Spomeni se, Gospodine, sluge (službenice, slugu) svoga 
(svoje, svojih) _______za kojega (koju, koje) molimo i prikazujemo ovu svetu 
misu, nagradi životom vječnim u svome Kraljevstvu, molimo te. 

MV ZA ZDRAVLJE: Spomeni se, Gospodine, potrebe vjernika za zdravljem, a ti 
ih obdari snagom i blagoslovom, molimo te.



      ŽUPA VALPOVO 
FILIJALE  ŠAG – NARD – VINOGRADCI 

I ŽUPA BOCANJEVCI I FILIJALA GORICA 
          ŽUPNI OGLASI  - 4. kolovoza 2019. 

 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 
4. kolovoza 2019. 18. nedjelja kroz godinu 

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

 
11. kolovoza 2019. 19. nedjelja kroz godinu 

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

15. kolovoza 2019. četvrtak, VELIKA GOSPA 
Gorica, misa u 11:00    

 
18. kolovoza 2019. 20. nedjelja kroz godinu 

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

24. kolovoza 2019. subota, sv. Bartol, ap.   
u Šagu crkveni god: misa u 11:00. 

 
25. kolovoza 2019. 21. nedjelja kroz godinu 

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

 
1. rujna 2019. 22. nedjelja kroz godinu 

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

 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  4. kolovoza 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 

   
4. kolovoza 2019. 18. nedjelja kroz godinu 

Bocanjevci, misa  u 9:30  
 

11. kolovoza 2019. 19. nedjelja kroz godinu 
Bocanjevci, misa  u 8:30  (JM)   
  

15. kolovoza 2019. četvrtak, VELIKA GOSPA 
Gorica, misa u 11:00    
 

25. kolovoza 2019. 21. nedjelja kroz godinu 
Bocanjevci, misa  u 9:30  
 

1. rujna 2019. 22. nedjelja kroz godinu 
Bocanjevci, misa  u 8:30    
 
 

 



                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

19. nedjelja kroz godinu - C –  
11. kolovoza 2019. 

        www.zupa.valpovo.com   
     ŽUPA VALPOVO FACEBOOK 
 

 Mise radnim danom do subote 31. kolovoza 2019. su u 8:00 (u ljetno vrijeme, srpanj i kolovoz). 
 Nedjeljne mise su redovito u 8:00, 9:30 i 18:30. 
 Župni ured u ljetno vrijeme, u srpnju i kolovozu, otvoren je od 9:00 do 11:00.  
 OTVORENA CRKVA  je i po ljetu, u srpnju i kolovozu, svaki dan od 07:00 do 12:00.  

 
 Devetnica za Veliku Gospu kod kapelice Gospe Lurdske u Valpovu kod groblja je do srijede, 

14. kolovoza u 19:30. 

 Na Veliku Gospu, u četvrtak, 15. kolovoza 2019. misa u župnoj crkvi je ujutro samo u 8:00 te 
kod kapelice Lurdske Gospe u 17:00. Misa na crkveni god na Veliku Gospu u Gorici je u 11:00.  

 Sv. Rok je u četvrtak, 16. kolovoza 2019.  Misa u župnoj crkvi je u 8:00, a zakladna misa za 
pokojne grofove Valpovačke Normann-Prandau je u kapelici sv. Roka je u 19:00. 

 Odlukom nadbiskupa Đure Hranića: Vlč. Josip Erjavac razriješen je službe župnog vikara u 
Župi Bezgrješnog Začeća BDM u Valpovu te danom 20. kolovoza 2019. imenovan župnim 
upraviteljem Župe Presvetog Trojstva u Tordincima.  

 Isto tako odlukom nadbiskupa Đure Hranića: Vlč. Luka Ćosić, mladomisnik, danom 20. 
kolovoza 2019. imenovan je župnim vikarom Župe Bezgrješnog Začeća BDM u Valpovu. 

 Suklando običajima: vlč. Josipu zahvaljujemo na jednogodišnjoj službi u župi. Dar za zahvalu 
kapelanu možete donijeti u župni ured. Oproštajne misu su na filijalama danas, a u župnoj crkvi u 
nedjelju, 18. kolovoza. 

 Župni caritas do rujna nije otvoren. Odjeću za caritas ne donosite i ne ostavljate pred vratima.    

 Glas koncila za povećanje pretplatnika imao je akciju 4 nedjelje Glas koncila besplatno za jednu 
župu. Nitko se novi nije javio. I ovoga tjedna se mogu javiti oni koji žele primati Glas koncila preko 
župe. 

 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe 
kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili 
obnovu župnog doma.  

 

  

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


Župna crkva Valpovo   nakane sv. misa 2019. 
11. 8. nedjelja                       8:00     
19. nedjelja kroz godinu                                                                                                               
                                             9:30 
             
                                            18:30 

- za župljane 
 
 + Milka i Franjo Barišić 
  
+ Jozo, Ljuba i Anđelko Đurković 
 

12. 8. ponedjeljak                8:00  
19. tjedan kroz godinu                                                                                                                                                                                                             
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 + Kata i Fabijan Crnov 
 + Branko Stanić 
 

13. 8. utorak                         8:00                                                                                                         
19. tjedan kroz godinu                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                         

 + Dragan Azenić 
 + Janja i Šimo Brkanić 
 + Lenka i Antun Stanić 
 

14. 8. srijeda                       8:00 
sv. Maksimilijan Kolbe, pz, i mč.                                                                                            

 + Jozo Andričić 
 + Matija i Marija Skelac 
 

15. 8. četvrtak                     8:00 
VELIKA GOSPA                                                                                                                                                                                                                
    GORICA                        11:00  
  
kapelica Gospe Lurdske    17:00                                                                                                                                                                                                                                                                               

- za župljane 
 

- na nakanu 
 

- na nakanu 
 

16. 8. petak                           8:00 
Sv. Rok 
 
kapelica sv. Roka               19:00 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 + Kata i Fabijan Crnov 
 + Anđa Jukić 
  
zakladna misa za +grofove Valpovačke 
Normann-Prandau 
 

17. 8. subota                        8:00 
BDM subotom 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 + obitelji Skokić i Vinković 
 + Stojan Vejić i +obitelji Vejić 

MV  1 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  - 11. kolovoza 2019. 

 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 
11. kolovoza 2019. 19. nedjelja kroz godinu 

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

15. kolovoza 2019. četvrtak, VELIKA GOSPA 
Gorica, misa u 11:00    

 
18. kolovoza 2019. 20. nedjelja kroz godinu 

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

24. kolovoza 2019. subota, sv. Bartol, ap.   
u Šagu crkveni god: misa u 11:00. 

 
25. kolovoza 2019. 21. nedjelja kroz godinu 

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

 
1. rujna 2019. 22. nedjelja kroz godinu 

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

 

  



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  11. kolovoza 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 

   
 

11. kolovoza 2019. 19. nedjelja kroz godinu 
Bocanjevci, misa  u 8:30  (JM)   
  

15. kolovoza 2019. četvrtak, VELIKA GOSPA 
Gorica, misa u 11:00    
 

25. kolovoza 2019. 21. nedjelja kroz godinu 
Bocanjevci, misa  u 9:30  
 

1. rujna 2019. 22. nedjelja kroz godinu 
Bocanjevci, misa  u 8:30    
 
 

 



                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

20. nedjelja kroz godinu - C –  
18. kolovoza 2019. 

        www.zupa.valpovo.com   
     ŽUPA VALPOVO FACEBOOK 
 

 Mise radnim danom do subote 31. kolovoza 2019. su u 8:00 (u ljetno vrijeme, srpanj i kolovoz). 
 Nedjeljne mise su redovito u 8:00, 9:30 i 18:30. 
 Župni ured u ljetno vrijeme, u srpnju i kolovozu, otvoren je od 9:00 do 11:00.  
 OTVORENA CRKVA  je i po ljetu, u srpnju i kolovozu, svaki dan od 07:00 do 12:00.  

 

 Odlukom nadbiskupa Đure Hranića: Vlč. Josip Erjavac razriješen je službe župnog vikara u Valpovu 
te danom 20. kolovoza 2019. imenovan župnim upraviteljem u Tordincima. Vlč. Josipu zahvaljujemo 
na jednogodišnjoj službi u Valpovu i želimo uspjeh s Božjim blagoslovom u Tordincima.  

 Isto tako odlukom nadbiskupa Đure Hranića: Vlč. Luka Ćosić, mladomisnik, danom 20. kolovoza 
2019. imenovan je župnim vikarom u Valpovu. Nedjeljne mise će imati u župnoj crkvi 25. kolovoza. 

 Sv. Bartol, ap. je u subotu, 24. kolovoza, misa u župi je u 8:00, a u Šagu je crkveni god i misa u 
11:00, ispovijed od 10:30. 
 

 Ženidbeni tečaj u Valpovu je 4. 5. 6. 13. 14. i 15. rujna 2019. (srijeda, četvrtak i petak) u 19:30 u 
pastoralnom centru. 

 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe 
kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili 
obnovu župnog doma.  

 

  

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


Župna crkva Valpovo   

 nakane sv. misa 2019. 
18. 8. nedjelja                       8:00     
20. nedjelja kroz godinu                                                                                                               
                                             9:30 
             
                                            18:30 

- za župljane 
 
 + Kata i Đuro Vuković 
  
 + Franjo, Ana i Damir Vukušić 

19. 8. ponedjeljak                8:00  
20. tjedan kroz godinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 + Jela i +obitelji Arnaut 
 + Anka i Mile Marinić 

20. 8. utorak                         8:00                                                                                                         
sv. Bernard, op i cn.                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 + obitelji Miler 
 + Stjepan i Rezica Biuklija 
 + Davor Petrović 
 + Pavo i Milka Gagro 
 

21. 8. srijeda                       8:00 
sv. Pio X. p.                                                                                                                                                                                                           
                                                                                          

 + obitelji Bulut 
 + Kata i Antun Zemljak 
 

22. 8. četvrtak                     8:00 
BDM Kraljica           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 + Ivo Mandić 
 + Vesna Dujmović 
 + Vladislav Turček 
 + obitelji Tutić 
 

23. 8. petak                           8:00 
20. tjedan kroz godinu                                                                                                                                                                                                             
sv. Ruža Limska, dj.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 + Ljubica i Dragan Ćuk 
 + Stjepan Kutnjak 

24. 8. subota                        8:00 
sv. Bartol, ap. 
 
 
 
Šag, crkveni god              11:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 + Eva i Kuzman Ilin 
 + Antun Kokić 
 +Ivan, Marko i Tomislav Sabljak 
 + obitelji Sabljak 
 

- NA NAKANU 

MV  1 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  - 18. kolovoza 2019. 

 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 
18. kolovoza 2019. 20. nedjelja kroz godinu 

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

24. kolovoza 2019. subota, sv. Bartol, ap.   
u Šagu crkveni god: misa u 11:00. 

 
25. kolovoza 2019. 21. nedjelja kroz godinu 

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

 
1. rujna 2019. 22. nedjelja kroz godinu 

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

8. rujna 2019. 23. nedjelja kroz godinu, MALA GOSPA 
Šag, misa u 8:30    
Nard, misa u 9:30  
Vinogradci, misa u 8:30 (JM)   
Bocanjevci, misa  u 9:30 (JM)   

 
15. rujna 2019. 24. nedjelja kroz godinu 

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

 

  



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  18. kolovoza 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 

   
 
 

25. kolovoza 2019. 21. nedjelja kroz godinu 
Bocanjevci, misa  u 9:30  
 

1. rujna 2019. 22. nedjelja kroz godinu 
Bocanjevci, misa  u 8:30    
 

8. rujna 2019. 23. nedjelja kroz godinu, MALA GOSPA 
Bocanjevci, misa  u 9:30 (JM)   

 
15. rujna 2019. 24. nedjelja kroz godinu 

Gorica, misa  u 9:30   
 

 



                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

21. nedjelja kroz godinu - C –  
25. kolovoza 2019. 

        www.zupa.valpovo.com   
     ŽUPA VALPOVO FACEBOOK 
 

 Vlč. Luka Ćosić, mladomisnik, danom 20. kolovoza 2019. imenovan je župnim vikarom u 
Valpovu.  Vlč. Luki želimo dobrodošlicu  s Božjim blagoslovom. 

 Zajednica Vjera i svjetlo ima svoj susret danas u 17:00. i sudjelovanje na večernjoj misi. 

 Mise radnim danom su jutarnje još ovoga tjedna. 
 Župni ured  je otvoren samo dopodne još ovaj tjedan.   
 OTVORENA CRKVA  samo dopodne je isto tako  još ovoga tjedna.   Sastanak dežurnih bit će 

u četvrtak u 19:00 u župnom domu. 
 Sastanak ŽPV, vjeroučitelja i animatora župne kateheze bit će u srijedu, 28. kolovoza u župnom 

domu u 19:00. 
 Ženidbeni tečaj u Valpovu je 4. 5. 6. 11. 12. i 13. rujna 2019. (srijeda, četvrtak i petak) u 19:30 

u pastoralnom centru. 
 Nadbiskupijsko hodočašće u Mariju Bistricu i Ivanec  je u subotu 28. rujna 2019.  povodom 100 

godišnjica rođenja biskupa Ćirila Kosa.  Cijena putovanja iz Valpova je 120 kn. 
 
 
 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun 

župe kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili 
obnovu župnog doma.  

 

  

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


Župna crkva Valpovo   

 nakane sv. misa 2019. 
25. 8. nedjelja                       8:00     
21. nedjelja kroz godinu                                                                                                               
                                             9:30 
             
 
                                            18:30 

- za župljane 
 
 + Jozo Šimošić i  
 + Stjepan Birovljević 
  
 + Vitomir Begović i + obitelji Dole 
 + obitelji Begović i obitelji Posavec 
 

26. 8. ponedjeljak                8:00  
21. tjedan kroz godinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 + obitelji Horvat 
 + Stjepan Kutnjak 
 

27. 8. utorak                         8:00                                                                                                         
sv. Monika                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 + obitelji Kovačević i  
 + obitelji Varžić 
 + obitelji Galić 
 

28. 8. srijeda                       8:00 
sv. Augustin, b.                                                                                                                                                                                                      
                                                                                          

 + Stipo Bagarić 
 + obitelji Vereš, Maričić, Sili i Vidušić 
 

29. 8. četvrtak                     8:00 
Mučeništvo sv. Ivana Krstitelja        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 + Josip Brkić 
 + Marko i Mirko Abramić 
 + Ivan i Jelica Abramić 
 + Marija Mandušić, sprovodna 
 

30. 8. petak                           8:00 
21. tjedan kroz godinu                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 + obitelji Holjevac i Zoričić 
 + obitelji Zemljak 

31. 8. subota                        8:00 
BDM u subotu 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 + Davor Petrović 
 + obitelji Budimir i Ivandić 
  

MV  1 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  - 25. kolovoza 2019. 

 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 

 Nadbiskupijsko hodočašće u Mariju Bistricu i Ivanec je u subotu 28. 
rujna 2019.  povodom 100 godišnjica rođenja biskupa Ćirila Kosa.   
Cijena putovanja je 120 kn. Prijave kod zvonarice. 

 
25. kolovoza 2019. 21. nedjelja kroz godinu 

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

 
1. rujna 2019. 22. nedjelja kroz godinu 

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

8. rujna 2019. 23. nedjelja kroz godinu, MALA GOSPA 
Šag, misa u 8:30    
Nard, misa u 9:30  
Vinogradci, misa u 8:30 (JM)   
Bocanjevci, misa  u 9:30 (JM)   

 
15. rujna 2019. 24. nedjelja kroz godinu 

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

22. rujna 2019. 25. 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)   

 
 



 
29. rujna 2019. 25. nedjelja kroz godinu 

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

  



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  25. kolovoza 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 
 Nadbiskupijsko hodočašće u Mariju Bistricu i Ivanec je u subotu 28. 

rujna 2019.  povodom 100 godišnjica rođenja biskupa Ćirila Kosa.   
Cijena putovanja je 120 kn. Prijave kod zvonarice. 

 
   

25. kolovoza 2019. 21. nedjelja kroz godinu 
Bocanjevci, misa  u 9:30  
 

1. rujna 2019. 22. nedjelja kroz godinu 
Bocanjevci, misa  u 8:30    
 

8. rujna 2019. 23. nedjelja kroz godinu, MALA GOSPA 
Bocanjevci, misa  u 9:30 (JM)   

 
15. rujna 2019. 24. nedjelja kroz godinu 

Gorica, misa  u 9:30   
 

22. rujna 2019. 25. nedjelja kroz godinu 
Bocanjevci, misa  u 8:30  (JM)    

 
29. rujna 2019. 25. nedjelja kroz godinu 

Bocanjevci, misa  u 9:30 

 



                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

22. nedjelja kroz godinu - C –  
1. rujna 2019. 

        www.zupa.valpovo.com   
     ŽUPA VALPOVO FACEBOOK 
 

 Mise radnim danom od ponedjeljka do petka su u 18:30, a subotom u 8:00  

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

 OTVORENA CRKVA je svaki dan od 09:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00.  
 Prvi petak u rujnu posvećen je pobožnosti Presvetom Srcu Isusovom. Ispovijed za prvi petak je 

od ponedjeljka do petka pola sata prije večernje mise. Ispit savjesti je na prvi petak u 17:30. 
Pobožnost je na prvi petak poslije večernje mise s litanijama Srcu Isusovom i euharistijskim 
blagoslovom.  

 Mala Gospa je u nedjelju, 8. rujna. Mise su nedjeljne u 8:00, 9:30 i 18:30. 

 Ženidbeni tečaj u Valpovu počinje u srijedu u 19:30 u pastoralnom centru, a nastavlja se u 
četvrtak i petak.  (Po datumima 4. 5. 6. 11. 12. i 13. rujna 2019.) 

 Pokret Božjeg milosrđa ima mjesečni susret na prvi četvrtak u mjesecu poslije svete mise. 

 Promjene i premještaji su i u samostanu časnih sestara u Valpovu. Odlukom provincijalne 
predstojnice č.s. Emile Barbarić č. s. Ilirka Ivandić odlazi na službu u Zagreb, a č.s. Marinka Piljić u 
Split. Časnim sestrama zahvaljujemo na službi Crkvi i župi u Valpovu i želimo im dobro zdravlje s 
Božjim blagoslovom na novim dužnostima. U Valpovo dolaze č.s. Vlatka Bratinšćak, kao 
vjeroučiteljica i sakristanka i č.s. Rastislava Bogdan. Časnim sestrama želimo dobrodošlicu s Božjim 
blagoslovom. 

 Nadbiskupijsko hodočašće u Mariju Bistricu i Ivanec  je u subotu 28. rujna 2019.  povodom 100 
godišnjica rođenja biskupa Ćirila Kosa.  Cijena putovanja iz Valpova je 120 kn. Prijave su do 20. 
rujna. Polazaka je u 5:00 s autobusnog kolodvora. 
 
 

 
 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun 

župe kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili 
obnovu župnog doma.  

 

  

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


Župna crkva Valpovo   

 nakane sv. misa 2019. 
1. 9. nedjelja                       8:00     
22. nedjelja kroz godinu                                                                                                               
                                            9:30 
             
                                           18:30 

- za župljane 
 
 + obitelji Vidović i Geto 
  
 + obitelji Karić i Smider 
  

2. 9. ponedjeljak                18:30  
22. tjedan kroz godinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 + Davor Čuljak i + rodbina 
 + Filip, Slavko i Filip Oršulić 
 

3. 9. utorak                        18:30                                                                                                         
sv. Grgur Veliki, papa                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 + Katica i Andrija Ižaković i 
 + obitelji Begović i Lopušić 
 + Mato Stanković 
 

4. 9. srijeda                       18:30 
22. tjedan kroz godinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                          

 + Ivan, Antun, Katica  
    i Stjepan Rakitovac 
 + Nikola i Franjo Strugačevac 
 

5. 9. četvrtak                     18:30 
22. tjedan kroz godinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 + Kata i Anto Stjepanović 
 + Spomenka Francuz 
 

6. 9. petak                          18:30 
22. tjedan kroz godinu                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 + Mara i Roko Šovagović 
 + Ivan Vračarić 

7. 9. subota                         8:00 
sv. Marko Križevčanin 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 + Ivan i Matilda Zajec 
 + Josip i Anka Pendić 

- na nakanu ZM 
  

MV  1 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  - 1. rujna 2019. 

 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 

 Nadbiskupijsko hodočašće u Mariju Bistricu i Ivanec je u subotu 28. 
rujna 2019.  povodom 100 godišnjica rođenja biskupa Ćirila Kosa.   
Cijena putovanja je 120 kn. Prijave kod zvonarice. 

 
1. rujna 2019. 22. nedjelja kroz godinu 

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

8. rujna 2019. 23. nedjelja kroz godinu, MALA GOSPA 
Šag, misa u 8:30    
Nard, misa u 9:30  
Vinogradci, misa u 8:30 (JM)   
Bocanjevci, misa  u 9:30 (JM)   

 
15. rujna 2019. 24. nedjelja kroz godinu 

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

22. rujna 2019. 25. 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)   

 
29. rujna 2019. 25. nedjelja kroz godinu 

Nard, misa u 8:30 (JM)   
Šag, 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  1. rujna 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 
 Nadbiskupijsko hodočašće u Mariju Bistricu i Ivanec je u subotu 28. 

rujna 2019.  povodom 100 godišnjica rođenja biskupa Ćirila Kosa.   
Cijena putovanja je 120 kn. Prijave kod zvonarice. 

 
   

 
1. rujna 2019. 22. nedjelja kroz godinu 

Bocanjevci, misa  u 8:30    
 

8. rujna 2019. 23. nedjelja kroz godinu, MALA GOSPA 
Bocanjevci, misa  u 9:30 (JM)   

 
15. rujna 2019. 24. nedjelja kroz godinu 

Gorica, misa  u 9:30   
 

22. rujna 2019. 25. nedjelja kroz godinu 
Bocanjevci, misa  u 8:30  (JM)    

 
29. rujna 2019. 25. nedjelja kroz godinu 

Bocanjevci, misa  u 9:30 

 



                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

23. nedjelja kroz godinu - C –  
8. rujna 2019. 

MALA GOSPA 
        www.zupa.valpovo.com   
     ŽUPA VALPOVO FACEBOOK 

 
 Mise radnim danom od ponedjeljka do petka su u 18:30, a subotom u 8:00  
 Župni ured je otvoren od ponedjeljka do petka od 9:00 do 11:00 i od 17:00 do 18:00. 
 OTVORENA CRKVA je svaki dan od 09:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00.  
 obrisana 23. k.g. 

 Zbor mladih  ima pjevanje nedjeljom u 17:15 
 Upis za 3. r. OŠ. za prvu pričest je u ponedjeljak u 19:00 u pastoralnom centru.  Za upis trebaju 

doći i roditelji. 

 Upis za 2. r. sr. šk. za  krizmu je u utorak  u 19:30 u pastoralnom centru. Za upis trebaju doći i 
roditelji. 

 Upis za 1. r. sr. šk. TEEN STAR je u srijedu u 19:30 u pastoralnom centru.  Za upis trebaju doći 
i roditelji. 

 Marijina legija ima sastanak utorkom u 17:00, 
župni Caritas otvoren je utorkom od 17:00 do 18:00, 
župni mješoviti zbor ima pjevanje utorkom u 19:15. 

 Članovi schönstatskog pokreta, štovatelji Majke Triputa Divne, imaju molitvu i mjesečni susret 
na treći četvrtak u mjesecu poslije mise u crkvi.  

 Krsna kateheza je u četvrtak u 19:30 u župnom domu. 
 Dječji župni zbor Mirjam ima pjevanje petkom u 12:30,   

 mali liturgijski čitači imaju dogovor petkom u 13.30.      
 Sastanak ŽEV je u petak u 19:00. 

 Ispovijed školske djece od 4. do 8. razreda u Valpovu na početku školske i vjeronaučne godine je 
u suprotnoj smjeni od škole u četvrtak i petak od 10:00 do 11:30 i od 16:30 do 18:00.  
Više nema ispovijedi u vrijeme školskog vjeronauka! 

 Katehetska nedjelja je 22. rujna s misom u 9:30. Na misi zaziv Duha Svetoga. 
 
 
 Nadbiskupijsko hodočašće u Mariju Bistricu i Ivanec  je u subotu 28. rujna 2019.  povodom 100 

godišnjica rođenja biskupa Ćirila Kosa.  Cijena putovanja iz Valpova je 120 kn. Prijave su do 20. 
rujna. Polazaka je u 5:00 s autobusnog kolodvora. 

 
 
 
 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun 

župe kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili 
obnovu župnog doma.  

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


Župna crkva Valpovo   

 nakane sv. misa 2019. 
15. 9. nedjelja                        8:00     
24. nedjelja kroz godinu                                                                                                               
                                             9:30 
             
                                           18:30 

- za župljane 
 
 +  
  
 +  
  

16. 9. ponedjeljak                18:30  
24. tjedan kroz godinu   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 +  
 +  
 

17. 9. utorak                        18:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
24. tjedan kroz godinu 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 +   
 +  
 

18. 9. srijeda                       18:30 
24. tjedan kroz godinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                          

 +  
 +  
 

19. 9. četvrtak                     18:30 
24. tjedan kroz godinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 +  
 +  
 

20. 9. petak                          18:30                                                                                                                                                                                                               
24. tjedan kroz godinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 +  
 +  
 

21. 9. subota                         8:00 
sv. Matej, ap. i ev.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 +   
 +  

 

MV  1 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  - 15. rujna 2019. 

 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 

 Nadbiskupijsko hodočašće u Mariju Bistricu i Ivanec je u subotu 28. 
rujna 2019.  povodom 100 godišnjica rođenja biskupa Ćirila Kosa.   
Cijena putovanja je 120 kn. Prijave kod zvonarice. 
 Upis za 3. r. OŠ. za prvu pričest je u ponedjeljak u 19:00 u Valpovu u 

pastoralnom centru.  Za upis trebaju doći i roditelji. 
 Upis za 2. r. sr. šk. za  krizmu je u utorak  u 19:30 u Valpovu u pastoralnom 

centru. Za upis trebaju doći i roditelji. 
 
15. rujna 2019. 24. nedjelja kroz godinu 

Nard, misa u 8:30 (ZM)   
Šag, misa u 8:30  (JM)  !!!!!!!!!! 

Gorica, misa  u 9:30  (JM)   
 

22. rujna 2019. 25. 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)   

 
29. rujna 2019. 25. nedjelja kroz godinu 

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

 
6. listopada 2019. 27. nedjelja kroz godinu 

Nard, misa u 8:30 (JM)   
Šag, misa u 9:30  (JM)   
Bocanjevci, misa  u 9:30 
Vinogradci, misa u 11:00 crkveni god  

 

  



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  15. rujna 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 
 Nadbiskupijsko hodočašće u Mariju Bistricu i Ivanec je u subotu 28. 

rujna 2019.  povodom 100 godišnjica rođenja biskupa Ćirila Kosa.   
Cijena putovanja je 120 kn. Prijave kod zvonarice. 

 
   

 
15. rujna 2019. 24. nedjelja kroz godinu 

Gorica, misa  u 9:30   
 

22. rujna 2019. 25. nedjelja kroz godinu 
Bocanjevci, misa  u 8:30  (JM)    

 
29. rujna 2019. 25. nedjelja kroz godinu 

Bocanjevci, misa  u 9:30 

6. listopada 2019. 27. nedjelja kroz godinu 
Bocanjevci, misa  u 9:30 

 

 



                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

24. nedjelja kroz godinu - C –  
15. rujna 2019. 

        www.zupa.valpovo.com   
     ŽUPA VALPOVO FACEBOOK 
 

 Mise radnim danom od ponedjeljka do petka su u 18:30, a subotom u 8:00  
 Župni ured je otvoren od ponedjeljka do petka od 9:00 do 11:00 i od 17:00 do 18:00. 
 OTVORENA CRKVA je svaki dan od 09:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00.  

 Zbor mladih  ima pjevanje nedjeljom u 17:15 
 Upis za 3. r. OŠ. za prvu pričest je u ponedjeljak u 19:00 u pastoralnom centru.  Za upis trebaju 

doći i roditelji. 

 Upis za 2. r. sr. šk. za  krizmu je u utorak  u 19:30 u pastoralnom centru. Za upis trebaju doći i 
roditelji. 

 Upis za 1. r. sr. šk. TEEN STAR je u srijedu u 19:30 u pastoralnom centru.  Za upis trebaju doći 
i roditelji. 

 Marijina legija ima sastanak utorkom u 17:00, 
župni Caritas otvoren je utorkom od 17:00 do 18:00, 
župni mješoviti zbor ima pjevanje utorkom u 19:15. 

 Članovi schönstatskog pokreta, štovatelji Majke Triputa Divne, imaju molitvu i mjesečni susret 
na treći četvrtak u mjesecu poslije mise u crkvi.  

 Krsna kateheza je u četvrtak u 19:30 u župnom domu. 
 Dječji župni zbor Mirjam ima pjevanje petkom u 12:30,   

 mali liturgijski čitači imaju dogovor petkom u 13.30.      
 Sastanak ŽEV je u petak u 19:00. 

 Ispovijed školske djece od 4. do 8. razreda u Valpovu na početku školske i vjeronaučne godine je 
u suprotnoj smjeni od škole u četvrtak i petak od 10:00 do 11:30 i od 16:30 do 18:00.  
Više nema ispovijedi u vrijeme školskog vjeronauka! 

 Katehetska nedjelja je 22. rujna s misom u 9:30. Na misi zaziv Duha Svetoga. 
 

 Nadbiskupijsko hodočašće u Mariju Bistricu i Ivanec  je u subotu 28. rujna 2019.  povodom 100 
godišnjica rođenja biskupa Ćirila Kosa.  Cijena putovanja iz Valpova je 120 kn. Prijave su do 20. 
rujna. Polazaka je u 5:00 s autobusnog kolodvora. 

 
 
 
 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun 

župe kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili 
obnovu župnog doma.  

  

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


Župna crkva Valpovo   

 nakane sv. misa 2019. 
15. 9. nedjelja                     8:00     
24. nedjelja kroz godinu                                                                                                               
                                            9:30 
             
 
                                          18:30 

- za župljane 
 
 + Frano, Anđa i Zvonko Barišić  

- i na nakanu  
  
 + Đoko Hadžić i Kata Strugačevac 
 + Dragan Ćosić i + Nikola Mrla 
  

16. 9. ponedjeljak             18:30  
24. tjedan kroz godinu   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 + Kata i Mirko Šimić 
 + Milorad Medved i  
 + obitelji Veg i Brkić 
 

17. 9. utorak                      18:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
24. tjedan kroz godinu 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 +  obitelji Ovčar i Sesar 
+Stjepan, Julije, Josip i Marija Nađ 
 

18. 9. srijeda                     18:30 
24. tjedan kroz godinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                          

 + Josip Moravek i  
 + Pavica , Franjo i Krista (ž) Mamužić 
 + Marija Markota 
 

19. 9. četvrtak                   18:30 
24. tjedan kroz godinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 + Mijo, Đuro i Kata Šikić 
 + Kata Čerkezović i  
 + Jelka Ahmetović 
 

20. 9. petak                       18:30                                                                                                                                                                                                               
24. tjedan kroz godinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 + obitelji  Kirhner 
 + Mato i Luca Anđić 
 

21. 9. subota                       8:00 
sv. Matej, ap. i ev.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 + Kata i Petar Jurić 
 + Kata i Mirko Šimić 

 

MV  1 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  - 15. rujna 2019. 

 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 

 Nadbiskupijsko hodočašće u Mariju Bistricu i Ivanec je u subotu 28. 
rujna 2019.  povodom 100 godišnjica rođenja biskupa Ćirila Kosa.   
Cijena putovanja je 120 kn. Prijave kod zvonarice. 
 Upis za 3. r. OŠ. za prvu pričest je u ponedjeljak u 19:00 u Valpovu u 

pastoralnom centru.  Za upis trebaju doći i roditelji. 
 Upis za 2. r. sr. šk. za  krizmu je u utorak  u 19:30 u Valpovu u pastoralnom 

centru. Za upis trebaju doći i roditelji. 
 
15. rujna 2019. 24. nedjelja kroz godinu 

Nard, misa u 8:30 (ZM)   
Šag, misa u 8:30  (JM)  !!!!!!!!!! 

Gorica, misa  u 9:30  (JM)   
 

22. rujna 2019. 25. nedjelja kroz godinu 
- KATEHETSKA NEDJELJA 

Šag, misa u 8:30    
Nard, misa u 11:00 !!!!!!!!! 
Bocanjevci, misa  u 8:30  (JM)    
Vinogradci, misa u 9:30 (JM)   

 
29. rujna 2019. 25. nedjelja kroz godinu 

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

 
6. listopada 2019. 27. nedjelja kroz godinu 

Nard, misa u 8:30 (JM)   
Šag, misa u 9:30  (JM)   
Bocanjevci, misa  u 9:30 
Vinogradci, misa u 11:00 crkveni god  



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  15. rujna 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 
 Nadbiskupijsko hodočašće u Mariju Bistricu i Ivanec je u subotu 28. 

rujna 2019.  povodom 100 godišnjica rođenja biskupa Ćirila Kosa.   
Cijena putovanja je 120 kn. Prijave kod zvonarice. 

 
   

 
15. rujna 2019. 24. nedjelja kroz godinu 

Gorica, misa  u 9:30   
 

22. rujna 2019. 25. nedjelja kroz godinu 
Bocanjevci, misa  u 8:30  (JM)    

 
29. rujna 2019. 25. nedjelja kroz godinu 

Bocanjevci, misa  u 9:30 

6. listopada 2019. 27. nedjelja kroz godinu 
Bocanjevci, misa  u 9:30 

 

 



                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

25. nedjelja kroz godinu - C –  
22. rujna 2019. 

KATEHETSKA NEDJELJA 
        www.zupa.valpovo.com   
     ŽUPA VALPOVO FACEBOOK 

 
 Mise radnim danom od ponedjeljka do petka su u 18:30, a subotom u 8:00  
 Župni ured je otvoren od ponedjeljka do petka od 9:00 do 11:00 i od 17:00 do 18:00. 
 OTVORENA CRKVA je svaki dan od 09:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00.  

 

 Zajednica Vjera i svjetlo ima svoj mjesečni susret poslije podne sa sudjelovanjem na 
večernjoj misi. 
 Župni pastoralni i katehetski tjedni program:  

 Zbor mladih  ima pjevanje nedjeljom u 17:15 
Misijska skupina: dječja radionica Kod snaše, (4. do 8. razred) radi ponedjeljkom u 9:00 ili 16:00.  

Župna kateheza za 2. razred OŠ je utorkom u 9:00 ili 16:00  
2. razred srednje škole/krizmanici , imaju župnu katehezu utorkom u 19:30  
Marijina legija ima sastanak utorkom u 17:00. 
Župni Caritas otvoren je utorkom od 17:00 do 18:00. 
Župni mješoviti zbor ima pjevanje od utorka u 19:15. 
Župna kateheza za  3. r. OŠ /za prvopričesnike/, je srijedom u 9:00 ili 16:00  
1. razred srednje škole TEEN STAR ima srijedom u 19:15  
8. razred ima župnu katehezu srijedom u 14:00 za one iz jutarnje smjene u školi, tj. svaki 
drugi tjedan. 

 Dječji župni zbor Mirjam ima pjevanje petkom u 12:30.   
 Mali liturgijski čitači imaju dogovor petkom u 13.30. 

Liturgijska/Biblijska skupina  ima sastanak u  petak u 19:00.  
 Mladi/srednjoškolci imaju susret petkom u 20:30 

Dramska skupina, za 5. do 8. razred) ima probe subotom u 10:00. 
Ministrantski sastanak je subotom u 10:00. 

     
 Euharistijsko klanjanje je u četvrtak poslije mise. 
 Nadbiskupijsko hodočašće u Mariju Bistricu i Ivanec  je u subotu 28. rujna 2019.  Polazaka je 

u 5:00 s autobusnog kolodvora. 

 MUP I POLICIJA BELIŠĆE VALPOVO postavlja video nadzor u Valpovu na 
cijelom Trgu Kralja Tomislava. Svrha nadzora je sprečavanje narušavanja javnog reda i 
mira, posebno noću. Isto tako će biti kažnjivo nedozvoljeno parkiranje na trgu. 
Mladencima za vjenčanje je dozvoljeno ući samo s jednim autom, a ne svi auti u 
svatovima. Ovo upozorenje šalju preko javnih medija i preko župnog ureda. Zvonko Mrak, 
župnik 

 
 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun 

župe kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za 
lukno ili obnovu župnog doma.  

  

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


Župna crkva Valpovo   

 nakane sv. misa 2019. 
22. 9. nedjelja                     8:00     
25. nedjelja kroz godinu                                                                                                               
                                            9:30 
             
                                          18:30 

- za župljane 
 
 +Josipa Varga i +obitelji Ivanišić 
  
 + Miroslav Bebeši,  
 + obitelji Salijević i Jurina 
  

23. 9. ponedjeljak             18:30  
25. tjedan kroz godinu   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 + obitelji Vinković 
 + obitelji Zemljak 
 + Dalibor Donković, sprovodna 
 

24. 9. utorak                      18:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
25. tjedan kroz godinu 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 + Marija i Matija (m) Skelac  
 +Anđa Jukić 
 

25. 9. srijeda                     18:30 
25. tjedan kroz godinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                          

 + Zorislav i Anđa Romić 
 + obitelji Benković i Biuklija 
 

26. 9. četvrtak                   18:30 
25. tjedan kroz godinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 + Mato i Dana Grganić 
 + obitelji Balentić i Zorić 
 + Ida i Jozo Vajs 
 

27. 9. petak                       18:30                                                                                                                                                                                                               
sv. Vinko Paulski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 + Jela Topić 
 + Nikola Greganić 
 

28. 9. subota                       8:00 
BDM u subotu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 + Kata i Mirko Šimić 
 + Slavko i Kata Ćorić 

 

MV  1 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  - 22. rujna 2019. 

 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 Nadbiskupijsko hodočašće u Mariju Bistricu i Ivanec  je u subotu 28. rujna 

2019.  Polazak je u 5:00 s autobusnog kolodvora u Valpovu i u 4:45 iz Šaga. 

 Plaćanje lukna: NEDJELJA, 20. listopada 2109.  
  Nard u 14:30 do 15:30 

Šag u 15:30 do 16:30 
22. rujna 2019. 25. nedjelja kroz godinu 
- KATEHETSKA NEDJELJA 

Šag, misa u 8:30    
Nard, misa u 11:00 !!!!!!!!! 
Bocanjevci, misa  u 8:30  (JM)    
Vinogradci, misa u 9:30 (JM)   

 
29. rujna 2019. 25. nedjelja kroz godinu 

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

2. listopada 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 
6. listopada 2019. 27. nedjelja kroz godinu 

Šag, misa u 8:30  (JM)   
Nard, misa u 9:30 (JM)   
Bocanjevci, misa  u 9:30 
Vinogradci, misa u 11:00 crkveni god  

9. listopada 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 

13. listopada 2019. 28. nedjelja kroz godinu 
- nedjelja zahvalnica   -  dan pohoda Karmelu 

Nard, misa u 8:30 (JM) 
Gorica, misa  u 9:30  (JM)   
Šag, misa u 11:00  !!!!!!!!! 

  



 
Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  22. rujna 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 
 Nadbiskupijsko hodočašće u Mariju Bistricu i Ivanec  je u subotu 28. rujna 

2019.  Polazak je u 5:00 s autobusnog kolodvora u Valpovu. 

 
22. rujna 2019. 25. nedjelja kroz godinu 

Bocanjevci, misa  u 8:30  (JM)    
 
29. rujna 2019. 25. nedjelja kroz godinu 

Bocanjevci, misa  u 9:30 

2. listopada 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 
6. listopada 2019. 27. nedjelja kroz godinu 

Bocanjevci, misa  u 9:30 
 

9. listopada 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 

13. listopada 2019. 28. nedjelja kroz godinu 
- nedjelja zahvalnica   -  dan pohoda Karmelu 

Gorica, misa  u 9:30  (JM)   
 



                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

26. nedjelja kroz godinu - C –  
29. rujna 2019. 

        www.zupa.valpovo.com   
     ŽUPA VALPOVO FACEBOOK 
 

 Mise radnim danom od ponedjeljka do petka su u 18:30, a subotom u 8:00  
 Župni ured je otvoren od ponedjeljka do petka od 9:00 do 11:00 i od 17:00 do 18:00. 
 OTVORENA CRKVA je svaki dan od 09:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00.  

 

 Listopadske pobožnosti su od utorka u 18:00, od 1. do 31. listopada. 

 Regionalni seminar za djelatnike i volontere caritasa Valpovačkog i Donjomiholjačkog 
dekanata je u Valpovu, u četvrtak u 16:30. 

 Pokret Božjeg milosrđa ima mjesečni susret na prvi četvrtak u 19:00. 
 Prvi petak u listopad je ovoga tjedna. Ispovijed je od ponedjeljka do petka pola sata prije 

večernje mise. Ispit savjesti je na prvi petak u 17:30. Pobožnost je na prvi petak poslije večernje 
mise s litanijama Srcu Isusovom i euharistijskim blagoslovom.  
 Regionalni susret osoba s invaliditetom i članovima njihovih obitelji je u subotu, 5. listopada 

u Donjem Miholjcu. 
 BDM od Krunice u Vinogradcima slavi se u nedjelju 6. listopadu, crkveni god, misa u 11:00. 

 Naglasci iz župnog pastoralnog i katehetskog programa:  
 Župni susret obitelji, u ponedjeljak, 30. 9. u 19:30.  

Tema: Važnost prihvaćanja u bračnom životu. 
2. razred srednje škole/krizmanici , imaju župnu katehezu utorkom u 19:30  
Župna kateheza za  3. r. OŠ /za prvopričesnike/, je srijedom u 9:00 ili 16:00  
1. razred srednje škole TEEN STAR ima srijedom u 19:15  
8. razred ima župnu katehezu četvrtkom u 10:00 za one iz poslijepodnevne smjene u školi, 
tj. svaki drugi tjedan. 

 Mladi/srednjoškolci imaju susret petkom u 20:30. 
Dramska skupina, za 5. do 8. razred) ima probe subotom u 10:00. 
Ministrantski sastanak je subotom u 10:00. 
Župna kateheza na filijalama za školsku djecu od prvopričesnika do krizmanika, subota: 
Vinogradci u 9:00, Bocanjevci/Gorica u 10:00, Šag u 11:00, Nard u 12:00. 

 Dan pohoda Karmelu u Đakovačkoj Breznici je u drugu nedjelju, 13. listopada 2019. 
Prikupljane hrane bit će  sljedeći tjedan. Prijave za prijevoz autobusom su u župnom uredu uz 
uplatu od 30 kn. 
 Izašao je novi Župni običajnik u četvrtak 26. rujna 2019. Dijelit će se poslije mise svima, a 

možete ih uzeti i za svoje susjede i prijatelje. Da bi se mogao platiti Običajnik, svoj dobrovoljni 
prilog dodajte u milostinji u nedjelju. 

 
 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun 

župe kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za 
lukno ili obnovu župnog doma.  

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


Župna crkva Valpovo 

 nakane sv. misa 2019. 
29. 9. nedjelja                     8:00     
26. nedjelja kroz godinu                                                                                                               
                                            9:30 
             
 
                                          18:30 

- za župljane 
 
 + Franjo Perošević,  

- na nakanu ZM 
  
 + Marija Marjanović 

30. 9. ponedjeljak             18:30  
sv, Jeronim, pz.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 + Antun Grgec 
 + Tomislav Birovljević 
 + Darinka Eva Tivanovac, sprovodna 
 + Josip Turčinović, sprovodna 

1. 10. utorak                      18:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
sv. Terezija od Djeteta Isusa 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 + Marica Blažević 
 + obitelji Kokić i Bušić  
 + Davor Ivić  
 

2. 10. srijeda                     18:30 
Anđeli čuvari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                          

 + obitelji Mađarević 
 + Tomo, Marija i Tomislav Mihalj 
 

3. 10. četvrtak                   18:30 
26. tjedan kroz godinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 + Manda i Ivo Vicić 
 + obitelji Sauer 
 

4. 10. petak                       18:30                                                                                                                                                                                                               
sv. Franjo Asiški                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 + Mara Vidošić 
 + Ivan Vidaković  
 + Slavko Vidanec 
 + Vlado Gazdić, sprovodna 
 

5. 10. subota                       8:00 
BDM u subotu 
molitva za duhovna zvanja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 + Vladimir Čes 
 + Vasil i Marija Kajčevski 
 + Petar Zvonimir Mandić 

 

MV  1 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  - 29. rujna 2019. 

 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 Dan pohoda Karmelu u Đakovačkoj Breznici je u drugu nedjelju, 13. 

listopada 2019. Prikupljane hrane bit će  slijedeći tjedan. Prijave za prijevoz 
autobusom su kod zvonarice uz uplatu od 30 kn. 
 Plaćanje lukna: NEDJELJA, 20. listopada 2109.    Nard u 14:30 do 15:30 

                          Šag u 15:30 do 16:30 
29. rujna 2019. 25. nedjelja kroz godinu 

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

2. listopada 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 
6. listopada 2019. 27. nedjelja kroz godinu 

Šag, misa u 8:30  (JM)   
Nard, misa u 9:30 (JM)   
Bocanjevci, misa  u 9:30 
Vinogradci, misa u 11:00 crkveni god  

9. listopada 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 

13. listopada 2019. 28. nedjelja kroz godinu 
- nedjelja zahvalnica   -  dan pohoda Karmelu 

Nard, misa u 8:30 (JM) 
Gorica, misa  u 9:30  (JM)   
Šag, misa u 11:00  !!!!!!!!! 

16. listopada 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 

20. listopada 2019. 29. nedjelja kroz godinu 
- misijska nedjelja   

Šag, misa u 8:30  (JM)   
Nard, misa u 9:30 (JM)   
Vinogradci, misa u 9:30  
Bocanjevci, misa i klečanje  u 10:30  
 
 

  



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  29. rujna 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 

 Dan pohoda Karmelu u Đakovačkoj Breznici je u drugu nedjelju, 
13. listopada 2019. Prikupljane hrane bit će  slijedeći tjedan. Prijave za 
prijevoz autobusom su kod zvonarice uz uplatu od 30 kn. 

 
 
29. rujna 2019. 25. nedjelja kroz godinu 

Bocanjevci, misa  u 9:30 

2. listopada 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 
6. listopada 2019. 27. nedjelja kroz godinu 

Bocanjevci, misa  u 9:30 
 

9. listopada 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 

13. listopada 2019. 28. nedjelja kroz godinu 
- nedjelja zahvalnica   -  dan pohoda Karmelu 

Gorica, misa  u 9:30  (JM)   
 

16. listopada 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 

20. listopada 2019. 29. nedjelja kroz godinu 
- misijska nedjelja   
Bocanjevci, misa i klečanje  u 10:30   

 



                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

27. nedjelja kroz godinu - C –  
6. listopada 2019. 

        www.zupa.valpovo.com   
     ŽUPA VALPOVO FACEBOOK 
 

 Mise radnim danom od ponedjeljka do petka su u 18:30, a subotom u 8:00  
 Župni ured je otvoren od ponedjeljka do petka od 9:00 do 11:00 i od 17:00 do 18:00. 
 OTVORENA CRKVA je svaki dan od 09:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00.  
 Čašćenje bl. Marije od Propetog Petković s litanijama, molitvom i čašćenjem relikvija je u 

srijedu, 9. listopada. 
 Euharistijsko klanjanje je u četvrtak poslije mise. 

 Krsna kateheza je u četvrtak u 19:30 u župnom domu.     

 Liturgijska/Biblijska skupina ima sastanak u  petak u 19:00.  
 Nedjelja  zahvalnica za plodove zemlje i plodove rada je u nedjelju, 13. listopada 2019. na 

misi u 9:30. Donesite svoje plodove zemlje do četvrtka. Pecivo –kiflice donesite u nedjelju. 
Blagovat ćemo ih poslije mise zajedno. 
 Dan pohoda Karmelu u Đakovačkoj Breznici je u nedjelju, 13. listopada 2019. s polaskom u 

14:00 s autobusnog kolodvora. Prikupljane hrane je svaki dan do petka, od 17:00 do 18:00. Prijave 
za prijevoz autobusom su u župnom uredu uz uplatu od 30 kn do srijede. 
 Župni caritas do daljnjega ne skuplja odjeću. Odjeću za poklon odnesite u Crveni križ. 
 Naglasci iz župnog katehetskog programa:  

2. razred srednje škole/krizmanici, imaju župnu katehezu utorkom u 19:30  
Župna kateheza za  3. r. OŠ /za prvopričesnike/, je srijedom u 9:00 ili 16:00  
1. razred srednje škole TEEN STAR ima srijedom u 19:15  
8. razred ima župnu katehezu četvrtkom u 9:00 za one iz poslijepodnevne smjene u školi, 
tj. svaki drugi tjedan. 

 Mladi/srednjoškolci imaju susret petkom u 20:30. 
Dramska skupina, za 5. do 8. razred) ima probe subotom u 10:00. 
Ministrantski sastanak je subotom u 10:00. 
Župna kateheza na filijalama za školsku djecu od prvopričesnika do krizmanika, subota: 
Vinogradci u 9:00, Bocanjevci/Gorica u 10:00, Šag u 11:00, Nard u 12:00. 
Župna kateheza za krizmanike i mlade u Bocanjevcima je četvrtak u 19:00. 

 Izašao je novi Župni običajnik. Dijeli se poslije mise svima uz prilog za tisak, a možete ih 
uzeti i za svoje susjede i prijatelje. Upute za korištenje običajnika: U prvom dijelu pročitajte ono 
što vas zanima, a u kalendaru pratite što se zbiva u župi. Tjedni raspored u kalendaru sadrži skoro 
sve. 
 Mise vezane uz datum za prvo polugodište 2020. godine počinju se upisivati od ponedjeljka u 

župnom uredu. Za svaki dan se upisuje dvije misne nakane. Misne nakane za pokojne, na čast 
svetih, za duše u čistilištu, na nakanu i drugo mogu se upisati i bez određenog datuma. Takve 
nevezane mise preporuča i Nadbiskupija Đakovačko-Osječka.  
 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun 

župe kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za 
lukno ili obnovu župnog doma.  

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


Župna crkva Valpovo 

 nakane sv. misa 2019. 
6. 10. nedjelja                     8:00     
27. nedjelja kroz godinu                                                                                                               
                                            9:30 
             
                                          18:30 
 

- za župljane 
 
 + Anđa, Pero i Ivan Zelić 
  
 + Franjo i Reza Lešić 
 + August Vincetić 
 

7. 10. ponedjeljak             18:30  
BDM od Krunice 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 + Zlatko, Pavo i Sandi (m) Dorić 
 + obitelji Ivić i Ižaković 

8. 10. utorak                      18:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
27. tjedan kroz godinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 + Ana i Mirko Galić 
 + Živko, Mara i Mijo Brkić i 
 + Terezija, Božo i Josip Majcen 
 

9. 10. srijeda                     18:30 
27. tjedan kroz godinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
čašćenje bl. Marije Petković 
                                                                                        

 + Nevenka i Hrvoje Dumančić i 
 + Katica i Franjo Kraus 
 + Branko, Anđa i Slaven Kuna 
 

10. 10. četvrtak                 18:30 
27. tjedan kroz godinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 + Mario i Andrija Čilički i 
 + Franciska Horvat 
 + Petar Serbedžija i +obitelji Serbedžija 
 

11. 10. petak                     18:30                                                                                                                                                                                                               
27. tjedan kroz godinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 + Verica Pađen 
 + Ivan Kvakan 
 + Josip Špoljarić 
 

12. 10. subota                    8:00 
BDM u subotu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 + Stjepan Kutnjak 
 + Nikola Jurić 

 

MV  1 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  - 6. listopada 2019. 

 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 Dan pohoda Karmelu u Đakovačkoj Breznici je u  nedjelju, 13. listopada 

2019. Prikupljane hrane je do petka. Prijave za prijevoz autobusom su kod 
zvonarice uz uplatu od 30 kn do srijede. 
 Plaćanje lukna: NEDJELJA, 20. listopada 2109.    Nard u 14:30 do 15:30 

                          Šag u 15:30 do 16:30  
 Župna kateheza na filijalama za školsku djecu od prvopričesnika do 
krizmanika, subota:  
Vinogradci u 9:00, Bocanjevci/Gorica u 10:00, Šag u 11:00, Nard u 12:00. 
Župna kateheza za krizmanike i mlade u Bocanjevcima je četvrtak u 19:00. 

 
6. listopada 2019. 27. nedjelja kroz godinu 

Šag, misa u 8:30  (JM)   
Nard, misa u 9:30 (JM)   
Bocanjevci, misa  u 9:30 
Vinogradci, misa u 11:00 crkveni god  

9. listopada 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 

13. listopada 2019. 28. nedjelja kroz godinu 
- nedjelja zahvalnica   -  dan pohoda Karmelu 

Nard, misa u 8:30 (JM) 
Gorica, misa  u 9:30  (JM)   
Šag, misa u 11:00  !!!!!!!!! 

16. listopada 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 

20. listopada 2019. 29. nedjelja kroz godinu 
- misijska nedjelja   

Šag, misa u 8:30  (JM)   
Nard, misa u 9:30 (JM)   
Vinogradci, misa u 9:30  
Bocanjevci, misa i klečanje  u 10:30  

23. listopada 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 
 
 
 



27. listopada 2019. 30. nedjelja kroz godinu 
 Nard, misa u 8:30 
 Šag, misa u 9:30   
Vinogradci, misa u 8:30  
Bocanjevci, misa  u 9:30 
 

  



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  6. listopada 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 

 Dan pohoda Karmelu u Đakovačkoj Breznici je u  nedjelju, 13. listopada 
2019. Prikupljane hrane je do petka. Prijave za prijevoz autobusom su kod 
zvonarice uz uplatu od 30 kn do srijede. 
 Župna kateheza za krizmanike i mlade u Bocanjevcima je četvrtak u 19:00. 
 Župna kateheza na filijalama za školsku djecu od 2. do 8. r. OŠ. subota: 

Bocanjevci/Gorica u 10:00. 
 
6. listopada 2019. 27. nedjelja kroz godinu 

Bocanjevci, misa  u 9:30 
 

9. listopada 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 

13. listopada 2019. 28. nedjelja kroz godinu 
- nedjelja zahvalnica   -  dan pohoda Karmelu 

Gorica, misa  u 9:30  (JM)   
 

16. listopada 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 

20. listopada 2019. 29. nedjelja kroz godinu 
- misijska nedjelja   
Bocanjevci, misa i klečanje  u 10:30   
 

23. listopada 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 

27. listopada 2019. 30. nedjelja kroz godinu 
Bocanjevci, misa  u 9:30 

 



                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

28. nedjelja kroz godinu - C –  
13. listopada 2019. 

        www.zupa.valpovo.com   
     ŽUPA VALPOVO FACEBOOK 
 

 Mise radnim danom od ponedjeljka do petka su u 18:30, a subotom u 8:00  
 Župni ured je otvoren od ponedjeljka do petka od 9:00 do 11:00 i od 17:00 do 18:00. 
 OTVORENA CRKVA je svaki dan od 09:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00.  

 Nedjelja  zahvalnica za plodove zemlje i plodove rada je danas na misi u 9:30.Pecivo –
kiflice blagovat ćemo poslije mise zajedno. 
 Dan pohoda Karmelu u Đakovačkoj Breznici je danas s polaskom u 14:00 s autobusnog 

kolodvora u Valpovu, u Nardu u 14.05, Bocanjevci u 14.15, Vinogradci 14.20 i Šag u 14.30. 

 Članovi schönstatskog pokreta, štovatelji Majke Triputa Divne, imaju molitvu i mjesečni 
susret na treći četvrtak u mjesecu poslije mise u crkvi.  
 Misijska nedjelja je 20. listopada 2019. Molitve i milostinja je za misije. Radionica kod 

snaše kao misijska supina organizira na misijsku nedjelju prodaju kolača. Ako želite sudjelovati i 
pomoći, svoje kolače donesite u subotu od 16:00 do 18:00.  

 Naglasci iz župnog katehetskog programa:  
8. razred ima župnu katehezu četvrtkom u 9:00 za one iz poslijepodnevne smjene u školi, 
tj. svaki drugi tjedan. 

 Mladi/srednjoškolci imaju susret petkom u 20:30. 
Ministrantski sastanak je subotom u 10:00. 

 Mise vezane uz datum za prvo polugodište 2020. godine upisuju se u župnom uredu. Za svaki 
dan se upisuje dvije misne nakane. Misne nakane za pokojne, na čast svetih, za duše u čistilištu, na 
nakanu i drugo mogu se upisati i bez određenog datuma.   
 Dekanatski susret obitelji i bračnih parova je u drugi ponedjeljak, 21. listopada 2019. u 

Valpovu, u pastoralnom centru u 19:30. Susret vode voditelji nadbiskupijskog bračnog i 
obiteljskog savjetovališta iz Osijeka. 

 Jesen je i vrijeme za lukno i darove za obnovu župnog doma.  

  Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro 
račun župe kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: 
za lukno ili obnovu župnog doma.  

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


Župna crkva Valpovo 

 nakane sv. misa 2019. 
13. 10. nedjelja                   8:00     
28. nedjelja kroz godinu                                                                                                               
                                            9:30 
             
                                          18:30 
 

- za župljane 
 
 + obitelji Batinić 
  
 + Tatjana Turčinović Sršić 
 

14. 10. ponedjeljak           18:30  
28. tjedan kroz godinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 + Matija (m) i Marija Zemljak 
 + obitelji Andrašić i Knapić 
 

15. 10. utorak                   18:30 
sv. Terezija Avilska, dj. i cn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 + Milan Plećko 
 + obitelji Mihalićek 
 + Josip Cvenić 
 

16. 10. srijeda                  18:30 
28. tjedan kroz godinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                        

 + Tomo, Janja i Kuzman Balentić 
 + Kata i Boris Jelušić 
 

17. 10. četvrtak                 18:30 
sv. Ignacije Antiohijski, b. i mč.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 + Jelka Vinković 
 + Žigo Geto 
 

18. 10. petak                     18:30                                                                                                                                                                                                               
sv. Luka, ev.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 + Luka i Lenka Rajčevac 
 + Luka, Mara, Tono i Katarina Barić  
 

19. 10. subota                    8:00 
BDM u subotu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 + Milan Peterlić 
 + Nikola, Agneza i Žiga Lovrić 

 

MV  1 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  - 13. listopada 2019. 

 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 

 Dan pohoda Karmelu u Đakovačkoj Breznici je danas s polaskom u 14:00 s 
autobusnog kolodvora u Valpovu, u Nardu u 14.05, Bocanjevci u 14.15, 
Vinogradci 14.20 i Šag u 14.30. 

 Plaćanje lukna: NEDJELJA, 20. listopada 2019.    Nard u 14:30 do 15:30 
                          Šag u 15:30 do 16:30  

 Župna kateheza na filijalama za školsku djecu od prvopričesnika do 
krizmanika, subota:  
Vinogradci u 9:00, Bocanjevci/Gorica u 10:00, Šag u 11:00, Nard u 12:00. 
Župna kateheza za krizmanike i mlade u Bocanjevcima je četvrtak u 19:00. 

 
13. listopada 2019. 28. nedjelja kroz godinu 

- nedjelja zahvalnica   -  dan pohoda Karmelu 
Nard, misa u 8:30 (JM) 
Gorica, misa  u 9:30  (JM)   
Šag, misa u 11:00  !!!!!!!!! 

16. listopada 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 

20. listopada 2019. 29. nedjelja kroz godinu 
- misijska nedjelja   

Šag, misa u 8:30  (JM)   
Nard, misa u 9:30 (JM)   
Vinogradci, misa u 9:30  
Bocanjevci, misa i klečanje  u 10:30  

23. listopada 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 

27. listopada 2019. 30. nedjelja kroz godinu 
Nard, misa u 8:30 
Šag, misa u 9:30   
Vinogradci, misa u 8:30 (JM)   
Bocanjevci, misa  u 9:30 (JM)   
 

  



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  13. listopada 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 

 Dan pohoda Karmelu u Đakovačkoj Breznici je danas s polaskom u 14:15 iz 
Bocanjevaca. 
 Župna kateheza za krizmanike i mlade u Bocanjevcima je četvrtak u 19:00. 
 Župna kateheza na filijalama za školsku djecu od 2. do 8. r. OŠ. subota: 

Bocanjevci/Gorica u 10:00. 
 

 
13. listopada 2019. 28. nedjelja kroz godinu 

- nedjelja zahvalnica   -  dan pohoda Karmelu 
Gorica, misa  u 9:30  (JM)   
 

16. listopada 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 

20. listopada 2019. 29. nedjelja kroz godinu 
- misijska nedjelja   
Bocanjevci, misa i klečanje  u 10:30   
 

23. listopada 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 

27. listopada 2019. 30. nedjelja kroz godinu 
Bocanjevci, misa  u 9:30 

 



                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

29. nedjelja kroz godinu - C –  
MISIJSKA NEDJELJA 

20. listopada 2019. 
        www.zupa.valpovo.com   
     ŽUPA VALPOVO FACEBOOK 

 
 Mise radnim danom od ponedjeljka do petka su u 18:30, a subotom u 8:00  
 Župni ured je otvoren od ponedjeljka do petka od 9:00 do 11:00 i od 17:00 do 18:00. 
 OTVORENA CRKVA je svaki dan od 09:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00.  

 Misijska nedjelja je danas. Molitve i milostinja je za misije. Radionica kod snaše kao 
misijska skupina organizira na misijsku nedjelju prodaju kolača. Prihod je za misije.  

 Euharistijsko klanjanje je u četvrtak poslije mise, 
Liturgijska/Biblijska skupina ima sastanaku petak u 19:00.  
Predstavljanje prvopričesnika je u nedjelju, 27. listopada na misi u 9:30. 
Radionica roditelja prvopričesnika je u ponedjeljak, 21. listopada u 19:00. 
8. razred ima župnu katehezu četvrtkom u 9:00 za one iz poslijepodnevne smjene u školi, 
tj. svaki drugi tjedan. 

 Mladi/srednjoškolci imaju susret petkom u 20:30. 
Ministrantski sastanak je subotom u 10:00. 

 Dekanatski susret obitelji i bračnih parova je u ponedjeljak, 21. listopada 2019. u 
pastoralnom centru u 19:30. Susret vode voditelji nadbiskupijskog bračnog i obiteljskog 
savjetovališta iz Osijeka. 
 Prva jesenska župna tribina bit će u drugi ponedjeljak, 28. listopada u 19:30 

Predavač je prof. dr. sc. Pero Aračić, prof. u miru. Tema susreta je: PASTORAL 
RASTAVLJENIH: Ranjeni brakovi, obitelji i djeca: crkveni i društveni rad. 

 Jesen je i vrijeme za lukno i darove za obnovu župnog doma.  

 Približavamo se svetkovini Svih Svetih. 
Na Svi Svete jutarnja misa neće biti u župnoj crkvi nego na groblju kod mrtvačnice  u 10:00, a 
zajednički blagoslov grobova, poslije mise i od 13:00 do 14:00. 
Večernja misa je u župnoj crkvi u 18:30.  
Uoči Svih Svetih, u četvrtak, 31. listopada bit će misa za sve pokojne u Valpovu od prošle 
godine, od Svih svetih. Na tu misu su pozvane posebno ožalošćene obitelji. 
 
 
 
 

  Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro 
račun župe kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: 
za lukno ili obnovu župnog doma.  

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


Župna crkva Valpovo 

 nakane sv. misa 2019. 
20. 10. nedjelja                   8:00     
29. nedjelja kroz godinu                                                                                                               
                                            9:30 
             
                                          18:30 
 

- za župljane 
 
 + Dragutin Matić 
  
 + Marko, Ana i Josip Bošnjak 
 + Marjan i Darko Gašpart 
 

21. 10. ponedjeljak           18:30  
29. tjedan kroz godinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 + Mara Skokić i +obitelji Skokić 
 + Zvonko Martinić 
 

22. 10. utorak                   18:30 
sv. Ivan Pavao II   papa                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 + Franjo i Amalija Stanković 
 + Borislav Matić 
 

23. 10. srijeda                  18:30 
sv. Ivan Kapistran, pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                        

 + Velimir Skokić 
 + Paško Nekić i + Ana i Josip Ivanišić 
 

24. 10. četvrtak                 18:30 
29. tjedan kroz godinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 + Mara Vidošić 
 + Anica, Ivica i Antun Ižaković 
 

25. 10. petak                     18:30                                                                                                                                                                                                               
29. tjedan kroz godinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 + Milan Peterlić 
 + Eva i Miko Petrović 
 

26. 10. subota                    8:00 
sv. Dimitrije, đ. mč.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 + Tomo i Teza Kokić 
 + Zora i Sebastijan Svalina 

 

MV  1 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. listopada 2019. 

 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 

 Plaćanje lukna: NEDJELJA, 20. listopada 2019.    Nard u 14:30 do 15:30 
                          Šag u 15:30 do 16:30  

 Župna kateheza na filijalama za školsku djecu od prvopričesnika do 
krizmanika, subota:  Vinogradci u 9:00, Bocanjevci/Gorica u 10:00, Šag u 11:00, 
Nard u 12:00. 

 
20. listopada 2019. 29. nedjelja kroz godinu 

- misijska nedjelja   
Šag, misa u 8:30  (JM)   
Nard, misa u 9:30 (JM)   
Vinogradci, misa u 9:30  
Bocanjevci, misa i klečanje  u 10:30  

23. listopada 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 

27. listopada 2019. 30. nedjelja kroz godinu 
Šag, misa u 8:30, ispovijed od 8:00   
Vinogradci, misa u 8:30 (JM)   
Bocanjevci, misa  u 9:30 (JM)  

 
1.studenog 2019. petak, SVI SVETI 

Vinogradci, misa u 8:00, u 9:00 blagoslov grobova. 
Bocanjevci, 8:00 misa, u 9:00 blagoslov grobova. 
Šag, 16:00 blagoslov grobova, u 17:00 misa. 
Nard, 16:00 blagoslov grobova, 17:00 misa.  

 
2. studenog 2019. DUŠNI DAN, subota, Bocanjevci, misa u 17:00 

3. studenog 2019. 31. nedjelja kroz godinu 

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

 Vinogradci, misa u 9:30    
Bocanjevci, misa  u 10:30  



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  20. listopada 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 

 Susret mladih u Bocanjevcima je srijedom u 20:30. NOVO!!!! 
 Župna kateheza na filijalama za školsku djecu od 2. do 8. r. OŠ. subota: 

Bocanjevci/Gorica u 10:00. 
 
 
20. listopada 2019. 29. nedjelja kroz godinu 

- misijska nedjelja   
Bocanjevci, misa i klečanje  u 10:30  

  
 

23. listopada 2019. srijeda,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 

27. listopada 2019. 30. nedjelja kroz godinu 
Bocanjevci, misa  u 9:30 

 

1.studenog 2019. petak, SVI SVETI 
Bocanjevci, 8:00 misa, u 9:00 blagoslov grobova. 

 
2. studenog 2019. DUŠNI DAN, subota, Bocanjevci, misa u 17:00 

 

3. studenog 2019. 31. nedjelja kroz godinu 

Bocanjevci, misa  u 10:30  
 



                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

30. nedjelja kroz godinu - C –  
27. listopada 2019. 

        www.zupa.valpovo.com   
     ŽUPA VALPOVO FACEBOOK 

 
 Mise radnim danom od ponedjeljka do petka su u 18:30, a subotom u 8:00  
 Župni ured je otvoren od ponedjeljka do petka od 9:00 do 11:00 i od 17:00 do 18:00. 
 OTVORENA CRKVA je svaki dan od 09:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00.  

 Predstavljanje prvopričesnika je u nedjelju, 27. listopada na misi u 9:30. 
 Zajednica Vjera i svjetlo ima svoj mjesečni susret poslije podne sa sudjelovanjem na      

       večernjoj misi. 
 8. razred ima župnu katehezu četvrtkom u 9:00 za one iz poslijepodnevne smjene u školi,     

       tj. svaki drugi tjedan. 
    Mladi/srednjoškolci imaju susret petkom u 20:30. 

Ministrantski sastanak je subotom u 10:00. 

 Prva jesenska župna tribina u Valpovu je u ponedjeljak, 28. listopada 2019. u 19:30.  
Predavač je prof. dr. sc. Pero Aračić, prof. u miru. Tema susreta je: PASTORAL 
RASTAVLJENIH: Ranjeni brakovi, obitelji i djeca: crkveni i društveni rad. 

 Prvi petak u studenom je na Svi Svete. Zajedničke pobožnosti nema. Ispovijed je svaki dan 
pol sata prije mise. 

 Uoči Svih Svetih, u četvrtak, 31. listopada bit će misa u župnoj crkvi u 18:30 za sve     
       pokojne u župi Valpovo od prošle godine, od 1. siječnja 2018. do 31. listopada 2019. Mogu se      
      dodati i drugi pokojni za koje želite moliti. Na tu misu su pozvane posebno ožalošćene 

obitelji.   Poslije mise je euharistijsko klanjanje.  
Na Svi Svete, 1. studenog 2019. jutarnja misa neće biti u župnoj crkvi nego na groblju kod 
mrtvačnice  u 10:00, a zajednički blagoslov grobova poslije mise i pojedinačni po želji do 
13:00. 
Večernja misa je u župnoj crkvi u 18:30.  
Raspored na filijalama:  
Vinogradci i Bocanjevci:  u 8:00 misa, u 9:00 blagoslov grobova. 
Šag i Nard: u 16:00 blagoslov grobova, u 17:00 misa. 
Na Dušni dan, u subotu 2. studenog 2019.  misa u župnoj crkvi je u 8.00. 
Misa na groblju je u 15:00. 
Blagoslov grobova u Valpovu pojedinačno od 9:00 do 10:00 i od 15:30 do 16:30. 
Misa u Bocanjevcima je u 17:00. 

 Nedjelja bračnih jubileja je 10. studenog 2019. na misi u 8:00. Oni koji žele obnoviti svoja 
bračna obećanja, a imaju godišnjicu braka ove godine (npr. 20. 25. 30. 40. 50. itd.) neka se jave u 
župnom uredu. 
 Odlukom nadbiskupa Đure Hranića župi Valpovo dodijeljen je đakon vlč. Matej Perić za 

đakonsku službu do svećeničkog ređenja slijedeće godine. Za đakona je zaređen u Đakovu 20. 
listopada 2019. a u župu Valpovo dolazi 31. listopada 2019. Vlč. Matej je rodom iz Tovarnika. 

  Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro 
račun župe kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: 
za lukno ili obnovu župnog doma.  

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


Župna crkva Valpovo 

 nakane sv. misa 2019. 
27. 10. nedjelja                   8:00     
30. nedjelja kroz godinu                                                                                                               
                                            9:30 
             
                                          18:30 
 

- za župljane 
 
 + obitelji Matić 
  
 + Josip, Vinko i Emilija Markić 
 

28. 10. ponedjeljak           18:30  
sv. Šimun i Juda Tadej, ap. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 + Đuro Sopić 
 + Branko Šimić 
 

29. 10. utorak                   18:30 
30. tjedan kroz godinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 + Tomislav Runje 
 + obitelji Runje i Majdenić 
 + Mijo i Kata Pavošević 
 + Stjepan Kokić 
 

30. 10. srijeda                  18:30 
30. tjedan kroz godinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                        

 + Marija Pavošević 
 + obitelji Mihaljević i Raštegorac 
 

31. 10. četvrtak                 18:30 
30. tjedan kroz godinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 + Jozo Andričić 
 + Josip Brkić 
 + za sve pokojne  
   od 1. 1. 2018. do 31. 10. 2019. 
 

1. 11. petak - na groblju  10:00                                                                                                                                                                                                               
SVI SVETI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                         18:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- za sve pokojne 
 

- za župljane 
 

2. 11. subota                    8:00 
DUŠNI DAN 
     na groblju                  15:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-  za sve pokojne 
 

-  za sve pokojne 
 

MV  1 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  - 27. listopada 2019. 

 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 

 Župna kateheza na filijalama za školsku djecu od prvopričesnika do 
krizmanika, subota:  Vinogradci u 9:00, Bocanjevci/Gorica u 10:00, Šag u 11:00, 
Nard u 12:00. 
 31. listopada 2019.  u četvrtak, bit će misa u župnoj crkvi u 18:30 za sve     
pokojne u župi Valpovo od 1. siječnja 2018. do 31. listopada 2019. 
 Nedjelja bračnih jubileja je 10. studenog 2019. na misi u župnoj crkvi u 8:00. 

Oni koji žele obnoviti svoja bračna obećanja, a imaju godišnjicu braka ove godine 
(npr. 20. 25. 30. 40. 50. itd.) neka se jave u župnom uredu. 

 

27. listopada 2019. 30. nedjelja kroz godinu 
Šag, misa u 8:30, ispovijed od 8:00   
Vinogradci, misa u 8:30 (JM)   
Bocanjevci, misa  u 9:30 (JM)  

 
1.studenog 2019. petak, SVI SVETI 

Vinogradci, misa u 8:00, u 9:00 blagoslov grobova. 
Bocanjevci, 8:00 misa, u 9:00 blagoslov grobova. 
Šag, 16:00 blagoslov grobova, u 17:00 misa. 
Nard, 16:00 blagoslov grobova, 17:00 misa.  

 
2. studenog 2019. DUŠNI DAN, subota, Bocanjevci, misa u 17:00 

3. studenog 2019. 31. nedjelja kroz godinu 

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

 Vinogradci, misa u 9:30    
Bocanjevci, misa  u 10:30  
 

10. studenog 2019. 32. nedjelja kroz godinu 

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

  



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  27. listopada 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 

 Susret mladih u Bocanjevcima je srijedom u 20:30. NOVO!!!! 
 Župna kateheza na filijalama za školsku djecu od 2. do 8. r. OŠ. subota: 

Bocanjevci/Gorica u 10:00. 
 31. listopada 2019.  u četvrtak, bit će misa u župnoj crkvi u 18:30 za sve     
pokojne u župi Valpovo od 1. siječnja 2018. do 31. listopada 2019. 
 Nedjelja bračnih jubileja je 10. studenog 2019. na misi u župnoj crkvi u 

Valpovu u 8:00. Oni koji žele obnoviti svoja bračna obećanja, a imaju godišnjicu 
braka ove godine (npr. 20. 25. 30. 40. 50. itd.) neka se jave u župnom uredu. 

 
 

27. listopada 2019. 30. nedjelja kroz godinu 
Bocanjevci, misa  u 9:30 
 

1.studenog 2019. petak, SVI SVETI 
Bocanjevci, 8:00 misa, u 9:00 blagoslov grobova. 

 
2. studenog 2019. DUŠNI DAN, subota, Bocanjevci, misa u 17:00 

 

3. studenog 2019. 31. nedjelja kroz godinu 

Bocanjevci, misa  u 10:30  
 
6. studenog 2019. srijeda, Bocanjevci, misa u 17:00 

 
10. studenog 2019. 32. nedjelja kroz godinu 

Bocanjevci, misa  u 8:30 (JM)   
 
13. studenog 2019. srijeda, Bocanjevci, misa u 17:00 

 



                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

31. nedjelja kroz godinu - C –  
3. studenog 2019. 

        www.zupa.valpovo.com   
     ŽUPA VALPOVO FACEBOOK 

 
 Mise radnim danom od ponedjeljka do petka su u 18:30, a subotom u 8:00  
 Župni ured je otvoren od ponedjeljka do petka od 9:00 do 11:00 i od 17:00 do 18:00. 
 OTVORENA CRKVA je svaki dan od 09:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00.  

 Pokret Božjeg milosrđa ima mjesečni susret na prvi četvrtak u 19:00. 
 Liturgijska/Biblijska skupina ima sastanak u  petak u 19:00. 
 Čašćenje bl. Marije od Propetog Petković s litanijama, molitvom i čašćenjem relikvija je u 

subotu uz mis u 8:00. 
 8. razred ima župnu katehezu četvrtkom u 9:00 za one iz poslijepodnevne smjene u školi,     

       tj. svaki drugi tjedan. 
    Mladi/srednjoškolci imaju susret petkom u 20:30. 

Ministrantski sastanak je subotom u 10:00. 
 Nedjelja bračnih jubileja je 10. studenog 2019. na misi u 8:00. Oni koji žele obnoviti svoja 

bračna obećanja, a imaju godišnjicu braka ove godine (npr. 20. 25. 30. 40. 50. itd.) neka se jave u 
župnom uredu. 
 Odlukom nadbiskupa Đure Hranića župi Valpovo dodijeljen je đakon vlč. Matej Perić za 

đakonsku službu do svećeničkog ređenja slijedeće godine. Za đakona je zaređen u Đakovu 20. 
listopada 2019. a u župu Valpovo je došao 31. listopada 2019. Vlč. Matej je rodom iz Tovarnika. 
Đakonu želimo dobrodošlicu  i Božji blagoslov. 

 Jesen je i vrijeme za lukno i darove za obnovu župnog doma.  
 

  Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro 
račun župe kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: 
za lukno ili obnovu župnog doma.  

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


Župna crkva Valpovo 

 nakane sv. misa 2019. 
3. 11. nedjelja                   8:00     
31. nedjelja kroz godinu                                                                                                               
                                            9:30 
             
                                          18:30 
 

- za župljane 
 
 + Ignjo i Liza Mišinec 
  
 + Davor Petrović 
 

4. 11. ponedjeljak           18:30  
Sv. Karlo Boromejski, b. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 + Miroslav Bebeši 
 + Pero i Mara Mihaljević 
+ Đuro Tomoković, sprovodna 
 

5. 11. utorak                   18:30 
31. tjedan kroz godinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 + Katica i Marija Ivanišević 
 + obitelji Uložnik 
 

6. 11. srijeda                  18:30 
31. tjedan kroz godinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                        

 + Pavo, Vladimir i Marija Bošnjak 
 + Bara i Rudolf  Prelčec 
 

7. 11. četvrtak                 18:30 
31. tjedan kroz godinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 + Marin i Vid Piljić 
 + Biserka Rikert i Jovanka Mesaroš 
 

8. 11. petak                    18:30                                                                                                                                                                                                               
31. tjedan kroz godinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 + Jure Soldo 
  + Ivan i Marica Cvenić 

9. 11. subota                    8:00 
Posveta Lateranske bazilike     
Čašćenje bl. Marije Petković                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

+ Pavle i Marija i Anica Šovagović i    
Anica Berak 

 + Anica, Ivica i Antun  Ižaković 
 

MV  1 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. studenog 2019. 

 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 

 Župna kateheza na filijalama za školsku djecu od prvopričesnika do 
krizmanika, subota:  Vinogradci u 9:00, Bocanjevci/Gorica u 10:00, Šag u 
11:00, Nard u 12:00. 
 Nedjelja bračnih jubileja je 10. studenog 2019. na misi u župnoj crkvi u 

8:00. Oni koji žele obnoviti svoja bračna obećanja, a imaju godišnjicu braka 
ove godine (npr. 20. 25. 30. 40. 50. itd.) neka se jave u župnom uredu. 

 Vinogradci, plaćanje lukna i zvonarine, 17. studenog 2019.   
od 16:00 do 17:00. 

 

3. studenog 2019.     31. nedjelja kroz godinu 

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

 Vinogradci, misa u 9:30    
Bocanjevci, misa  u 10:30  
 

10. studenog 2019.    32. nedjelja kroz godinu – BRAČNI JUBILEJI 

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

17. studenog 2019.    33. nedjelja kroz godinu – NEDJELJA SIROMAHA 

Nard, misa u 9:30   
  Šag, misa u 10:30     
 Vinogradci, misa u 8:30   (JM)   
Gorica, misa  u 9:30 (JM)   
 

24. studenog 2019.    34. nedjelja kroz godinu – KRIST KRALJ 

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

  



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  3. studenog 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 

 Susret mladih u Bocanjevcima je srijedom u 20:30. NOVO!!!! 
 Župna kateheza na filijalama za školsku djecu od 2. do 8. r. OŠ. subota: 

Bocanjevci/Gorica u 10:00. 
 Nedjelja bračnih jubileja je 10. studenog 2019. na misi u župnoj crkvi u 

Valpovu u 8:00. Oni koji žele obnoviti svoja bračna obećanja, a imaju godišnjicu 
braka ove godine (npr. 20. 25. 30. 40. 50. itd.) neka se jave u župnom uredu. 

 

3. studenog 2019.    31. nedjelja kroz godinu 

Bocanjevci, misa  u 10:30  
 
6. studenog 2019. srijeda, Bocanjevci, misa u 17:00 

10. studenog 2019.     32. nedjelja kroz godinu – BRAČNI JUBILEJI 

Bocanjevci, misa  u 9:30 (JM)   
 

13. studenog 2019. srijeda, Bocanjevci, misa u 17:00 

 
17. studenog 2019.     33. nedjelja kroz godinu – NEDJELJA SIROMAHA 

Gorica, misa  u 9:30 (JM)  
 

20. studenog 2019. srijeda, Bocanjevci, misa u 17:00  

 
24. studenog 2019.     34. nedjelja kroz godinu – KRIST KRALJ 

Bocanjevci, misa  u 9:30 (JM)  
 

27. studenog 2019. srijeda, Bocanjevci, misa u 17:00  

  
 
 



                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

32. nedjelja kroz godinu - C –  
10. studenog 2019. 

        www.zupa.valpovo.com   
     ŽUPA VALPOVO FACEBOOK 

 
 Mise radnim danom od ponedjeljka do petka su u 18:30, a subotom u 8:00  
 Župni ured je otvoren od ponedjeljka do petka od 9:00 do 11:00 i od 17:00 do 18:00. 
 OTVORENA CRKVA je svaki dan od 09:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00.  

 Nedjelja bračnih jubileja je danas na misi u 8:00. Čestitamo slavljenicima.  
  Radionica misijske skupine za odrasle počinje u ponedjeljak, 11. studenog, u 19 sati, u 

katehetskom centru stoga pozivamo sve koji žele izraziti svoju kreativnost da se pridruže 
 Euharistijsko klanjanje je u četvrtak poslije mise. 
 Krsna kateheza je u četvrtak 14. studenog 2019. u 19:30 
 8. razred ima župnu katehezu četvrtkom u 9:00 za one iz poslijepodnevne smjene u školi,     

       tj. svaki drugi tjedan. 
    Mladi/srednjoškolci imaju susret petkom u 20:30. 

Ministrantski sastanak je subotom u 10:00. 

 Jesen je i vrijeme za lukno i darove za obnovu župnog doma.  

 Papa Franjo je proglasio Svjetski dan siromašnih sljedeću nedjelju 33. kroz godinu, 17. 
studenog 2019.  
 

  Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro 
račun župe kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: 
za lukno ili obnovu župnog doma.  

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


Župna crkva Valpovo 

 nakane sv. misa 2019. 
10. 11. nedjelja                   8:00     
32. nedjelja kroz godinu                                                                                                               
                                            9:30 
             
 
                                          18:30 
 

- za župljane 
 
 + Žarko Barišić 

- na nakanu sv. Antunu 
 

 + Mira i Franjo Grahovac 
 + Marija i Josip Ščasni 
 

11. 11. ponedjeljak           18:30  
sv. Martin, b. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 + Marin Šarac 
 + Ivan i Marija Fuderer 
+Kata Nieder, sprovodna 
 

12. 11. utorak                   18:30 
sv. Jozafat, b. i mč.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 + Marko, Ana i Ivo Grgić 
 + Luka Markota 
 + Antun i Stjepan Ilinić 
 

13. 11. srijeda                  18:30 
32. tjedan kroz godinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                        

 + obitelji Bilić 
 + Miro i Stipica Dragun 
 

14. 11. četvrtak                 18:30 
sv. Nikola Tavelić, pz. i mč.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 + Marija, Pavo i Vladimir Bošnjak  
 + Martin Fritsch 
 

15. 11. petak                    18:30                                                                                                                                                                                                               
32. tjedan kroz godinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 + Mane (m) Popović 
 + obitelji Mihaliček 
  + Božo i Zvjezdana Markota 
+ Stanislav Cvenić, sprovodna 
 

16. 11. subota                    8:00 
BDM subotom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

+ Antun Barić 
 + Mario Rupić i + obitelji Rupić 
 + obitelji Nemec 
 

MV  1 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  - 10. studenog 2019. 

 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 

 Župna kateheza na filijalama za školsku djecu od prvopričesnika do 
krizmanika, subota:  Vinogradci u 9:00, Bocanjevci/Gorica u 10:00, Šag u 
11:00, Nard u 12:00. 
 Vinogradci, plaćanje lukna i zvonarine, 17. studenog 2019.   

od 16:00 do 17:00. 
 

 

10. studenog 2019.    32. nedjelja kroz godinu – BRAČNI JUBILEJI 

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

17. studenog 2019.    33. nedjelja kroz godinu – NEDJELJA SIROMAHA 

Nard, misa u 9:30   
  Šag, misa u 10:30     
 Vinogradci, misa u 8:30   (JM)   
Gorica, misa  u 9:30 (JM)   
 

24. studenog 2019.    34. nedjelja kroz godinu – KRIST KRALJ 

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

  



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  10. studenog 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 

 Susret mladih u Bocanjevcima je srijedom u 20:30. NOVO!!!! 
 Župna kateheza na filijalama za školsku djecu od 2. do 8. r. OŠ. subota: 

Bocanjevci/Gorica u 10:00. 
 

10. studenog 2019.     32. nedjelja kroz godinu – BRAČNI JUBILEJI 

Bocanjevci, misa  u 9:30 (JM)   
 

13. studenog 2019. srijeda, Bocanjevci, misa u 17:00 

 
17. studenog 2019.     33. nedjelja kroz godinu – NEDJELJA SIROMAHA 

Gorica, misa  u 9:30 (JM)  
 

20. studenog 2019. srijeda, Bocanjevci, misa u 17:00  

 
24. studenog 2019.     34. nedjelja kroz godinu – KRIST KRALJ 

Bocanjevci, misa  u 9:30 (JM)  
 

27. studenog 2019. srijeda, Bocanjevci, misa u 17:00  

  
 
 
 



                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

33. nedjelja kroz godinu - C –  
17. studenog 2019. 

        www.zupa.valpovo.com   
     ŽUPA VALPOVO FACEBOOK 

 
 Mise radnim danom od ponedjeljka do petka su u 18:30, a subotom u 8:00  
 Župni ured je otvoren od ponedjeljka do petka od 9:00 do 11:00 i od 17:00 do 18:00. 
 OTVORENA CRKVA je svaki dan od 09:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00.  

 Poruka pape Franje za 3. Svjetski dan siromaha danas: Ufanje ubogih neće biti zaludu. 

 Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje je sutra, 18. studenog. Paljenje svijeća u Valpovu, 
na Trgu Kralja Tomislava je u 18:30. 
  Radionica misijske skupine za odrasle je ponedjeljkom u 19:00, u katehetskom 

centru.  Pozivamo sve koji žele izraziti svoju kreativnost da se pridruže. 
 Članovi schönstatskog pokreta, štovatelji Majke Triputa Divne, imaju molitvu i mjesečni 

susret na treći četvrtak u mjesecu poslije mise u crkvi.  
 Župni susret obitelji je u četvrtak u 19:30. Predavanje roditeljima i bračnim parovima i 

radionica: “Biti i ostati par” imat će gospođa Elizabeta Matuzović, djelatnica Nadbiskupijskog 
obiteljskog savjetovališta u Osijeku. Pozivamo roditelje prvopričesnika i krizmanika i sve druge. 
 Sv. Cecilija, zaštitinica pjevača je u petak, 22. studenog. Domjenak za pjevače… 
 Liturgijska/Biblijska skupina ima sastanak u petak u 19:00.  
 Župna tribina bit će u drugu srijedu, 27. studenog 2019. u 19:30 u centru kulture  M.P. 

Katančić, grada Valpovo. Gost i predavač je g. Darko Pavičić, novinar Večernjeg lista koji 
redovito prati i komentira događanja u Crkvi. Tema je: Crkva, politika, društvo, mediji, 
“Caru carevo, Bogu Božje”.  
 BELIŠĆE: Danas, akademski zbor Pro Musica iz Mostara i Tamburaški orkestar Mostar pod 

vodstvom maestra don Dragana Filipovića gostovat će u župi Sv. Josipa Radnika u Belišću. 
Svečano misno slavlje s početkom u 18.00 sati predslaviti će mons. dr. Ratko Perić, biskup 
mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski, a članovi Zbora i Orkestra pjevat 
će i svirati na misnom slavlju.  Po završetku misnog slavlja uslijedit će koncert. Izvodit će skladbe 
sakralne i domoljubne tematike. 

 BELIŠĆE: Tribina: „Misterij i smisao patnje“ – p. Ivan Ike Mandurić DI Župa sv. 
Josipa Radnika u Belišću poziva sve zainteresirane na tribinu „Misterij i smisao patnje“ na kojoj 
će gostovati svećenik i isusovac p. Ivan Ike Mandurić. Tribina će biti održana u petak, 22. 
studenog 2019. g., s početkom u 19.00 sati u Velikoj vijećnici grada Belišća.  
 

  Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro 
račun župe kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: 
za lukno ili obnovu župnog doma.  

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


Župna crkva Valpovo 

 nakane sv. misa 2019. 
17. 11. nedjelja                   8:00     
33. nedjelja kroz godinu                                                                                                               
                                            9:30 
             
                                          18:30 
 

- za župljane 
 
 + Antun, Mara i Luka Barić 
  
+ Marija Kaluđer 
+Agica i Jozo Alšić 
 

18. 11. ponedjeljak           18:30  
33.tjedan kroz godinu 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 + obitelji Drako 
 + Bara Marinić 

19. 11. utorak                   18:30 
33.tjedan kroz godinu 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 + Josip, Ivan i Elizabeta Brkić 
 + Martin i Marta Andraković 

20. 11. srijeda                  18:30 
33. tjedan kroz godinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                        

 + Filip i Anica Ivančević 
 + Dragutin Donković i  
  +obitelji  Donković i Kićan 
 

21. 11. četvrtak                 18:30 
Prikazanje BDM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 + Marina Mihalj 
 + Tina i Alen  Maltar  
+ Angela Pepić, sprovodna 
 

22. 11. petak                    18:30                                                                                                                                                                                                               
Sv. Cecilija, dj. i mč.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 + Dragutin, Vukica i Vladimir  
    Šimić-Macan  
 + Marija, Stjepan i Ivica Lopušić 
+Zdenko Budimir, sprovodna 
 

23. 11. subota                    8:00 
BDM subotom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

+ Đuro, Katica, Anica i Milka 
Gostinski 

 + Franjo i Marija Begović 

MV  1 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  - 17. studenog 2019. 

 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 

 Župna kateheza na filijalama za školsku djecu od prvopričesnika do 
krizmanika, subota:  Vinogradci u 9:00, Bocanjevci/Gorica u 10:00, Šag u 
11:00, Nard u 12:00. 
 Vinogradci, plaćanje lukna i zvonarine, 17. studenog 2019.   

od 16:00 do 17:00. 
 
17. studenog 2019. 33. nedjelja kroz godinu – NEDJELJA SIROMAHA 

Nard, misa u 9:30   
  Šag, misa u 10:30     
 Vinogradci, misa u 8:30   (JM)   
Gorica, misa  u 9:30 (JM)   
 

24. studenog 2019. 34. nedjelja kroz godinu – KRIST KRALJ 

Šag, misa u 8:30  (JM) 
Nard, misa u 9:30  (JM)   
Vinogradci, misa u 9:30    
Bocanjevci, misa  u 10:30  

25. studenog 2019. sv. Katarina, dj. mč. Nard:  crkveni god, misa u 11:00  

 
1.  prosinca 2019. 1. nedjelja došašća  

Šag, misa u 9:30   
Nard, misa u 10:30    
Vinogradci, misa u 8:30   (JM) 
Bocanjevci, misa  u 9:30 (JM) 
 

8.  prosinca 2019. 2. nedjelja došašća  
- Bezgrešno začeće BDM – Valpovo- crkveni god 

Šag, misa u 8:30  (JM) 
Gorica, misa  u 9:30 (JM) 

 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  17. studenog 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 

 Susret mladih u Bocanjevcima je srijedom u 20:30.  
 Župna kateheza na filijalama za školsku djecu od 2. do 8. r. OŠ. subota: 

Bocanjevci/Gorica u 10:00. 
 
17. studenog 2019.     33. nedjelja kroz godinu – NEDJELJA SIROMAHA 

Gorica, misa  u 9:30 (JM)  
 

20. studenog 2019. srijeda, Bocanjevci, misa u 17:00  

 
24. studenog 2019.     34. nedjelja kroz godinu – KRIST KRALJ 

Bocanjevci, misa  u 9:30 (JM)  
 

27. studenog 2019. srijeda, Bocanjevci, misa u 17:00  

 

1.  prosinca 2019. 1. nedjelja došašća  
Bocanjevci, misa  u 9:30 (JM) 
 

8.  prosinca 2019. 2. nedjelja došašća  
- Bezgrešno začeće BDM – Valpovo- crkveni god 

Gorica, misa  u 9:30 (JM) 
 

  
 
 
 



                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

34. nedjelja kroz godinu - C –  
KRIST KRALJ 

24. studenog 2019. 
        www.zupa.valpovo.com   
     ŽUPA VALPOVO FACEBOOK 

 
 Mise radnim danom od ponedjeljka do petka su u 18:30, a subotom u 8:00  
 Župni ured je otvoren od ponedjeljka do petka od 9:00 do 11:00 i od 17:00 do 18:00. 
 OTVORENA CRKVA je svaki dan od 09:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00.  

 Zajednica Vjera i svjetlo ima svoj mjesečni susret poslije podne sa sudjelovanjem na 
večernjoj misi. Prodaju pšenice za Božić ponudit će u slijedeću nedjelju. Prihod je za Vjeru i 
svjetlo. 
 Sv. Katarina, dj. i mč. je u ponedjeljak, 25. studenog.  Crkveni god je u Nardu s misom u 

11:00. 
 Radionica misijske skupine za odrasle je ponedjeljkom u 19:00, u katehetskom centru.  

Danas i u nedjelju će prodavati adventske vijence i adventske ukrase, a prihod je za misije. 

 Godišnje čišćenje crkve je u četvrtak u 19:00 koje će obaviti vatrogasci.  
 Župna tribina je u srijedu, 27. studenog 2019. u 19:30 u centru kulture  M.P. Katančić, 

grada Valpovo. Gost i predavač je g. Darko Pavičić, novinar Večernjeg lista koji redovito 
prati i komentira događanja u Crkvi. Tema je: Crkva, politika, društvo, mediji, “Caru 
carevo, Bogu Božje”.  Darko Pavičić će predstavit će svoju knjigu: “Međugorje – prvih 
sedam dana” u kojoj se bavi s prvim ukazanjima i kaže: nemoguće je varati i lagati tolike 
godine. 
 Paljenje prve adventske svijeće je u subotu, 30. 12. u 17:30 pred centrom kulture Katančić. 

 DEVETNICA BEZGREŠNOM ZAČEĆU BDM je od petka s misom u 18:30. 
29. 11. 2019. petak, u 18.30   vlč. Zvonko Mrak, župnik 
30. 11. 2019. subota, u 18.30  vlč. Luka Ćosić, župni vikar 
1. 12. 2019. nedjelja, u 18.30  vlč. Zvonko Mrak, župnik  

2. 12. 2019. ponedjeljak, u 18.30  vlč. Ante Lučić, župni vikar u Osijeku   i župni mješoviti zbor 
3. 12. 2019. utorak, u 18.30  vlč. Stjepan Šumanovac, župnik u Sikirevcima   i župni zbor 
4. 12. 2019. srijeda, u 18.30  vlč. Josip Erjavac, župnik u Tordincima   i župni zbor 
5. 12. 2019. četvrtak, u 18.30  vlč. Domagoj Vidaković, župni vikar u Osijeku,    

u 19:30 doček sv. Nikole 
6. 12. 2019. petak, u 18.30  fra Tomislav Vrsaljko, župni vikar u Belišću i KUD Bocanjevci 
7. 12. 2019. subota, u 18.30  vlč. Luka Ćosić, župni vikar     
  Župni caritas u predbožićno vrijeme skuplja hranu i higijenske potrepštine. Svoje darove 

ostavite kod oltara sv. Antuna. 
 Kalendare za sljedeću godinu imate u župnom uredu. 

 Župni Listić br. 20. za Došašće 2019. ima raspored devetnice i raspored Božićnih ispovijedi. 
Uzmite ga poslije mise. 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun 
župe kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za 
lukno ili obnovu župnog doma.  

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


Župna crkva Valpovo 

 nakane sv. misa 2019. 
24. 11. nedjelja                   8:00     
34. nedjelja kroz godinu                                                                                                               
KRIST KRALJ                   9:30 
             
                                          18:30 
 

- za župljane 
 
 + Marko i Katica Bogdanić i  
 + Ana Kujevac 
  
 + Kata i Štefica Martinčić 
 

25. 11. ponedjeljak           18:30  
sv. Katarina, dj. i mč. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 + Kata Jurić i +obitelji Jurić 
 + Milan Stjepan Pandurić 
  + Andja Kuna, sprovodna 

 
26. 11. utorak                   18:30 
34. tjedan kroz godinu 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 + za +legionare 
 + Agneza i Mato Birovljević 
 + Mario i Andrija Ćilički i       
 + Franciska Horvat 
+ Marta Vidošić, sprovodna 
 

27. 11. srijeda                  18:30 
34. tjedan kroz godinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                        

  + Velimir Skokić 
- na nakanu ZM 

 
28. 11. četvrtak                 18:30 
34. tjedan kroz godinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 + obitelji Svitok  
 + Spomenka Francuz 

29. 11. petak                    18:30                                                                                                                                                                                                               
34. tjedan kroz godinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
DENETNICA BEZGREŠNOM ZAČEĆU BDM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 +  Marko i Katica Bogdanić i  
 + Ana Kujavec 
 + Stjepan i Janja Radanović 
  + Ana Crnogaj, sprovodna 
 

30. 11. subota                    18:30 
sv. Andrija, ap. 
DENETNICA BEZGREŠNOM ZAČEĆU BDM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

+Franjo i Ana Mandlin 
  +obitelji Cvenić 

MV  1 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. studenog 2019. 

 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 

 Župna kateheza na filijalama za školsku djecu od prvopričesnika do 
krizmanika, subota:  Vinogradci u 9:00, Bocanjevci/Gorica u 10:00, Šag u 
11:30, Nard u 12:00. 
24. studenog 2019. 34. nedjelja kroz godinu – KRIST KRALJ 

Šag, misa u 8:30  (JM) 
Nard, misa u 9:30  (JM)   
Vinogradci, misa u 9:30    
Bocanjevci, misa  u 10:30  

25. studenog 2019. sv. Katarina, dj. mč. Nard:  crkveni god, misa u 11:00  

 
1.  prosinca 2019. 1. nedjelja došašća  

Šag, misa u 9:30   
Nard, misa u 10:30    
Vinogradci, misa u 8:30   (JM) 
Bocanjevci, misa  u 9:30 (JM) 
 

8.  prosinca 2019. 2. nedjelja došašća  
- Bezgrešno začeće BDM – Valpovo- crkveni god 

Šag, misa u 8:30  (JM) 
Gorica, misa  u 9:30 (JM) 
 

15.  prosinca 2019. 3. nedjelja došašća, nedjelja caritasa  
Nard, misa u 9:30    
Šag, misa u 10:30   
Bocanjevci, misa  u 8:30 (JM) 
Vinogradci, misa u 9:30   (JM) 

22.  prosinca 2019. 4. nedjelja došašća  
Šag, misa u 8:30  (JM) 
Nard, misa u 9:30   (JM) 
Vinogradci, misa u 9:30    
Bocanjevci, misa  u 10:30  



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  24. studenog 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 

 Susret mladih u Bocanjevcima je srijedom u 20:30.  
 Župna kateheza na filijalama za školsku djecu od 2. do 8. r. OŠ. subota: 

Bocanjevci/Gorica u 10:00. 
 

 

24. studenog 2019.     34. nedjelja kroz godinu – KRIST KRALJ  
Bocanjevci, misa  u 10:30 

 

27. studenog 2019. srijeda, Bocanjevci, misa u 17:00  

 

1.  prosinca 2019. 1. nedjelja došašća  
Bocanjevci, misa  u 9:30 (JM) 
 

8.  prosinca 2019. 2. nedjelja došašća  
- Bezgrešno začeće BDM – Valpovo- crkveni god 

Gorica, misa  u 9:30 (JM) 
 

15.  prosinca 2019. 3. nedjelja došašća, nedjelja caritasa  
Bocanjevci, misa  u 8:30 (JM) 

 

22.  prosinca 2019. 4. nedjelja došašća  
Bocanjevci, misa  u 10:30  
  

 
 
 



                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

1. nedjelja došašća - A –  
1. prosinca 2019. 

        www.zupa.valpovo.com   
     ŽUPA VALPOVO FACEBOOK 
 

 Mise radnim danom od ponedjeljka do subote su u 18:30.  
 Župni ured je otvoren od ponedjeljka do petka od 9:00 do 11:00 i od 17:00 do 18:00. 
 OTVORENA CRKVA je svaki dan od 09:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00.  
 Župni vjeronauk završava ovoga tjedna. Nastavlja se u drugom polugodištu. 
 Radionica misijske skupine za odrasle je ponedjeljkom u 19:00, u katehetskom centru.  Danas će 

prodavati adventske vijence i adventske ukrase, a prihod je za misije. 
 Prodaja pšenice za Božić je danas. Prihod je za Vjeru i svjetlo. 
 Paljenje druge adventske svijeće je u subotu, 7. 12. u 17:30 pred centrom kulture Katančić. 
 DEVETNICA BEZGREŠNOM ZAČEĆU BDM je do subote s misom u 18:30. 

2. 12. 2019. ponedjeljak, u 18.30  vlč. Ante Lučić, župni vikar u Osijeku 3   i župni mješoviti zbor 
3. 12. 2019. utorak, u 18.30  vlč. Stjepan Šumanovac, župnik u Sikirevcima   i župni zbor 

      4. 12. 2019. srijeda, u 18.30  vlč. Josip Erjavac, župnik u Tordincima   i župni zbor 
5. 12. 2019. četvrtak, u 18.30  vlč. Domagoj Vidaković, župni vikar u Osijeku,    
5. 12. 2019. četvrtak, u 19:30 doček sv. Nikole 
6. 12. 2019. petak, u 18.30  fra Tomislav Vrsaljko, župni vikar u Belišću i KUD Bocanjevci 
7. 12. 2019. subota, u 18.30  vlč. Luka Ćosić, župni vikar   

 Pokret Božjeg milosrđa ima mjesečni susret na prvi četvrtak poslije mise. 
 

 Prvi petak je 6. prosinca. Ispovijed  je svaki dan pola sata prije mise. Pobožnost je na prvi petak poslije 
večernje mise s litanijama Srcu Isusovom i euharistijskim blagoslovom. 

 Liturgijska/Biblijska skupina ima sastanak u petak poslije večernje mise.  
 BEZGREŠNO ZAČEĆE BDM - CRKVENI GOD i dan grada Valpova je u nedjelju, 8. prosinca 

Mise:  8:00 vlč. Luka Ćosić, župni vikar 
11:00 fra Dario Mican, župni  vikar u Belišću 
17:00  mons. dr. Marin Srakić, Đakovačko-osječki nadbiskup u miru  
uz prisutnost Gradonačelnika grada Valpova i njegovih suradnika. 

U nedjelju nema mise u 9:30 i u 18:30. 
 Božićna ispovijed 2019.  za školsku djecu 4. do 8. r. OŠ je ovoga tjedna u suprotnoj smjeni od škole:     

  za 8a i 8b  u ponedjeljak, 2. 12.  u 16:00;   
za 5c i 5d  u utorak, 3. 12. u 9:00;  za 7c i 7d u utorak, 3. 12. u 10:00   
za 5a i 5b  u utorak  u 16:00   
za 6c  i 6d  u srijedu, 4. 12.  u 9:00   
za 4a i 4b u  srijedu 4. 12. u 16:00    
za 4c i 8c u četvrtak, 5. 12.  u 9:00   
za 7a i 7b  u četvrtak, 5. 12. u 16:00   
za 6a i 6b  u petak, 6. 12. u 16:00  

 Ispovijed bolesnika, koji mogu doći u crkvu bit će u drugu srijedu, 11. prosinca od 10:00, s misom u 
11:00 s  i bolesničkim pomazanjem za one koji imaju uvjeta. 

Ispovijed bolesnika, po kućama, bit će u drugi četvrtak, 12. prosinca od 9:00,  
uz prethodnu prijavu u župnom uredu.  
 Župni caritas skuplja hranu i higijenske potrepštine. Svoje darove ostavite kod oltara sv. Antuna. 

 Župni Listić za Došašće ima raspored devetnice i raspored Božićnih ispovijedi. Uzmite ga. 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe 
kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili obnovu 
župnog doma.  

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


Župna crkva Valpovo 

 nakane sv. misa 2019. 
1. 12. nedjelja                   8:00     
1. nedjelja došašća                                                                                                               
                                          9:30 
             
                                          18:30 
 

- za župljane 
 
 +obitelji Grganić 
  
 + Marica i Ivan Gebaj 
 

2. 12. ponedjeljak           18:30  
1. tjedan došašća                                                                                                               
DENETNICA BEZGREŠNOM ZAČEĆU BDM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 +Marija Totić 
 +Stjepan, Zdravko i Kata Čovčić 
 

3. 12. utorak                   18:30 
sv. Franjo Ksaverski, pz.                                                                                                              
DENETNICA BEZGREŠNOM ZAČEĆU BDM                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 + obitelji Kolar 
 + obitelji Parmačević 
 

4. 12. srijeda                  18:30 
1. tjedan došašća                                                                                                               
DENETNICA BEZGREŠNOM ZAČEĆU BDM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                        

  + Božo, Šima i Jure Soldo 
  + Nikola Lovrić 
 

5. 12. četvrtak                 18:30 
1. tjedan došašća                                                                                                               
DENETNICA BEZGREŠNOM ZAČEĆU BDM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 + Mara i Roko Šovagović 
 + Ljubo i Vinko Šarić 

6. 12. petak                    18:30                                                                                                                                                                                                               
1. tjedan došašća                                                                                                               
DENETNICA BEZGREŠNOM ZAČEĆU BDM  
prvi petak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 + Niko i Ana Piljić 
 + Nikola, Julijana i Ivan Brkić 
 

7. 12. subota                    18:30 
sv. Amrozije, b. i cn.                                                                                                               
DENETNICA BEZGREŠNOM ZAČEĆU BDM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

+ Marica Gostinski 
  + Eva i Kuzman Ilin 
  + Antun Kokić 
    +  ZVONIMIR NOSSE, sprovodna 
 

MV  1 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  - 1. prosinca 2019. 

 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 

 Božićna ispovijed za bolesnike: 
ŠAG i NARD , ponedjeljak, 9. prosinca od 9:00 
VINOGRADCI, utorak, 10. prosinca od 9:00 

 Božićna ispovijed za sve: 
NARD, ŠAG, VINOGRADCI:  četvrtak, 19. prosinca od 15:00  
         (dok ima vjernika za ispovijed) 

 
 
1.  prosinca 2019. 1. nedjelja došašća  

Šag, misa u 9:30   
Nard, misa u 10:30    
Vinogradci, misa u 8:30   (JM) 
Bocanjevci, misa  u 9:30 (JM) 
 

8.  prosinca 2019. 2. nedjelja došašća  
- Bezgrešno začeće BDM – Valpovo- crkveni god 

Šag, misa u 8:30  (JM) 
Gorica, misa  u 9:30 (JM) 
 

15.  prosinca 2019. 3. nedjelja došašća, nedjelja caritasa  
Nard, misa u 9:30    
Šag, misa u 10:30   
Bocanjevci, misa  u 8:30 (JM) 
Vinogradci, misa u 9:30   (JM) 

22.  prosinca 2019. 4. nedjelja došašća  
Šag, misa u 8:30  (JM) 
Nard, misa u 9:30   (JM) 
Vinogradci, misa u 9:30    
Bocanjevci, misa  u 10:30  
 
 
 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  1. prosinca 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 

 Božićna ispovijed za bolesnike: 
BOCANJEVCI-GORICA, utorak, 10. prosinca od 10:00 

 Božićna ispovijed za sve:     
BOCANJEVCI-GORICA četvrtak, 12. prosinca od 15:00   
          (dok ima vjernika za ispovijed) 

 

1.  prosinca 2019. 1. nedjelja došašća  
Bocanjevci, misa  u 9:30 (JM) 
 

8.  prosinca 2019. 2. nedjelja došašća  
- Bezgrešno začeće BDM – Valpovo- crkveni god 

Gorica, misa  u 9:30 (JM) 
 

15.  prosinca 2019. 3. nedjelja došašća, nedjelja caritasa  
Bocanjevci, misa  u 8:30 (JM) 

 

22.  prosinca 2019. 4. nedjelja došašća  
Bocanjevci, misa  u 10:30  
  

 
 
 



                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

2. nedjelja došašća - A –  
BEZGREŠNO ZAČEĆE BDM  

CRKVENI GOD I DAN GRADA VALPOVA 
8. prosinca 2019. 

        www.zupa.valpovo.com   
     ŽUPA VALPOVO FACEBOOK 

 
 Mise radnim danom od ponedjeljka do subote su u 18:30.  
 Župni ured je otvoren od ponedjeljka do petka od 9:00 do 11:00 i od 17:00 do 18:00. 
 OTVORENA CRKVA je svaki dan od 09:00 do 12:00.  

 
 BEZGREŠNO ZAČEĆE BDM - CRKVENI GOD i dan grada Valpova je danas. 

Mise:  8:00 vlč. Luka Ćosić, župni vikar 
11:00 fra Dario Mican, župni  vikar u Belišću 
17:00  mons. dr. Marin Srakić, Đakovačko-osječki nadbiskup u miru  
uz prisutnost Gradonačelnika grada Valpova i njegovih suradnika. 

Danas nema mise u 9:30 i u 18:30. 

 Mise zornice u župnoj crkvi u Valpovu su od ponedjeljka, 9. prosinca do utorka, 24. prosinca u 
6.30. Ispovijed je pola sata prije zornice. Večernje mise radnim danom nema. Na zornice su 
pozvani svi, a posebno djeca koja će svakoga dana dobiti dnevni zadatak. Poslije evanđelja slijedi 
kratka propovijed i prigodna priča. Poslije zornice djeci će biti ponuđen čaj i pecivo u 
pastoralnom centru. 

 Čašćenje bl. Marije od Propetog Petković s litanijama, molitvom i čašćenjem relikvija je u 
ponedjeljak. 

 Božićna ispovijed za bolesnike u filijalama: ŠAG i NARD u ponedjeljak, 9. prosinca od 9:00, 
VINOGRADCI u utorak, 10. prosinca od 9:00, BOCANJEVCI-GORICA, utorak u 10. prosinca od 
10:00. 

 Božićna  ispovijed za sve župljane BOCANJEVCI-GORICA, ispovijed za sve župljane u četvrtak, 
12. prosinca od 15:00  (dok ima vjernika za ispovijed) 

 Ispovijed bolesnika, koji mogu doći u crkvu bit će srijedu, 11. prosinca od 10:00, s misom u 11:00 
s  i bolesničkim pomazanjem za one koji imaju uvjeta. 
Ispovijed bolesnika, po kućama, bit će u četvrtak, 12. prosinca od 9:00,  uz prethodnu prijavu u 
župnom uredu.  

 Krsna kateheza je četvrtak u 19:30 
 
 Paljenje treće adventske svijeće je u subotu, 14. 12. u 17:30 pred centrom kulture Katančić. 
 Župni caritas skuplja hranu i higijenske potrepštine. Svoje darove ostavite kod oltara sv. Antuna. 
 U nedjelju, na 3. došašća je nedjelja caritasa. Milostinja je za caritas. Za milostinju za caritas 

odrasli mogu uzeti kuverte, a djeca kutijice koje će u nedjelju donijeti s milostinjom. 
 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun 
župe kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za 
lukno ili obnovu župnog doma.  

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


Župna crkva Valpovo 

 nakane sv. misa 2019. 
8. 12. nedjelja                   8:00     
2. nedjelja došašća                                                                                                               
BEZGREŠNO ZAČEĆE  11:00 
CRKVENI GOD 
                                          17:00 
 

+ Ivan i Ivica Poljak 
 

-  za župljane 
  

- na nakanu  
 

9. 12. ponedjeljak            6:30  
2. tjedan došašća                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 + Zdenko Budimir 
 + Đuro i Jagica Geble,  
 + Đuro i Mara Balentić 
 

10. 12. utorak                   6:30 
2. tjedan došašća                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 + Tomo Dukmanić 
 + Ivan i Matilda Zajec 
 

11. 12. srijeda                  6:30 
2. tjedan došašća   
 
 
                                       11:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                        

  + Ružica i Darko Vicić 
  + Vasil i Marija Kajčevski 
  + Marija i Ivan Kovačević  
 

- za bolesnike 

12. 12. četvrtak                 6:30 
2. tjedan došašća                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 + Marija, Josip i Marjan Banaj 
 + Mira i Stjepan Rešetar 

13. 12. petak                    6:30                                                                                                                                                                                                               
sv. Lucija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 + Lucija Kozić 
 + Zorka i Jozo Ivić 
 + Stjepan Crnogaj, sprovodna  
 + Julka Balikić, sprovodna 
 

14. 12. subota                    6:30 
zimske kvatre 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

+ Mirko i Janja Kuštro 
  + Sabina, Alojz i Ivica Heđa 

MV  1 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  - 8. prosinca 2019. 

 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 

 Božićna ispovijed za bolesnike: 
ŠAG i NARD , ponedjeljak, 9. prosinca od 9:00 
VINOGRADCI, utorak, 10. prosinca od 9:00 

 Božićna ispovijed za sve: 
NARD, ŠAG, VINOGRADCI:  četvrtak, 19. prosinca od 15:00  
         (dok ima vjernika za ispovijed) 

8.  prosinca 2019. 2. nedjelja došašća  
- Bezgrešno začeće BDM – Valpovo- crkveni god 

Šag, misa u 8:30  (JM) 
Gorica, misa  u 9:30 (JM) 
 

15.  prosinca 2019. 3. nedjelja došašća, nedjelja caritasa  
Nard, misa u 9:30    
Šag, misa u 10:30   
Bocanjevci, misa  u 8:30 (JM) 
Vinogradci, misa u 9:30   (JM) 

22.  prosinca 2019. 4. nedjelja došašća  
Šag, misa i blagoslov jabuka u 8:30  (JM) 
Nard, misa i blagoslov jabuka u 9:30   (JM) 
Vinogradci, misa i blagoslov jabuka u 9:30    
Bocanjevci, misa i blagoslov jabuka u 10:30  

 
24. prosinca 2019.  utorak, BADNJAK 

Nard u 21:00,  (JM)   Šag u 22:00 (JM) 
Vinogradci u 21:00 (ZM)  Bocanjevci u 24:00 (LĆ) 

25. prosinca 2019. srijeda, BOŽIĆ 
Šag u 9:30, (LĆ)  Nard u 10:30 (LĆ) 
Vinogradci  u 9:30, (JM)  Bocanjevci u 10:30 (JM)    

 
 
 
 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  8. prosinca 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 

 Božićna ispovijed za bolesnike: 
BOCANJEVCI-GORICA, utorak, 10. prosinca od 10:00 

 Božićna ispovijed za sve:     
BOCANJEVCI-GORICA četvrtak, 12. prosinca od 15:00   
          (dok ima vjernika za ispovijed) 

 

8.  prosinca 2019. 2. nedjelja došašća  
- Bezgrešno začeće BDM – Valpovo- crkveni god 

Gorica, misa  u 9:30 (JM) 
 

11. prosinca 2019. srijeda Bocanjevci u 6:00 zornica 
 

15.  prosinca 2019. 3. nedjelja došašća, nedjelja caritasa  
Bocanjevci, misa  u 8:30 (JM) 
 

18. prosinca 2019. srijeda Bocanjevci u 6:00 zornica 
 

22.  prosinca 2019. 4. nedjelja došašća  
Bocanjevci, misa i blagoslov jabuka  u 10:30  
  

24. prosinca 2019.  utorak, BADNJAK 
Bocanjevci u 24:00 (LĆ) 

25. prosinca 2019. srijeda, BOŽIĆ 
Bocanjevci u 10:30 (JM)    

 
 



                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

3. nedjelja došašća - A –  
NEDJELJA CARITASA 

15. prosinca 2019. 
        www.zupa.valpovo.com   
     ŽUPA VALPOVO FACEBOOK 
 

 Mise radnim danom od ponedjeljka do subote su u 6:30.  
 Župni ured je otvoren od ponedjeljka do petka od 9:00 do 11:00 i od 17:00 do 18:00. 

 
 OTVORENA CRKVA je svaki dan od 06:00 do 12:00. Sastanak svih dežurnih u otvorenoj crkvi 

je u utorak u 19:00 u pastoralnom centru. OBAVEZAN!!! 
 Danas je nedjelja caritasa. Milostinja je za caritas.  
 Mise zornice u župnoj crkvi u Valpovu su radnim danom u 6.30. Ispovijed je pola sata prije 

zornice. Večernje mise radnim danom nema. Zornica u Bocanjevcima je u srijedu u 6:00 

 Članovi schönstatskog pokreta, štovatelji Majke Triputa Divne, imaju molitvu i mjesečni susret na 
treći četvrtak u mjesecu poslije mise u crkvi.  

 Božićna ispovijed za sve župljane u Valpovu je u četvrtak, 19. prosinca od 9:00 do 11:0  i od 
16:00 do 18:00. 

 Božićna ispovijed za mlade u Valpovu je u četvrtak, 19. prosinca od 19:00 do 20:30. 
  Pokorničko bogoslužje – ispit savjesti je u 9:00, 16:00 i u 19:00 
 Božićna ispovijed za sve župljane u Nardu, Šagu i Vinogradcima je u četvrtak, 19. prosinca od 

15:00 (dok ima vjernika za ispovijed). 
 Božićna ispovijed za sve župljane i mlade u Belišću je u petak, 20. prosinca od 15:00 do 18:00   i 

od 19:30 do 21:00. 
 Unošenje borova u crkvu je u srijedu, 18.12. i postavljanje jaslica je u petak i subotu. 
 Ministrantski sastanak je u subotu poslije zornice. Na sastanku trebaju biti i svi roditelji. 
 Paljenje četvrte adventske svijeće je u subotu, 21. 12. u 16:00 pred centrom kulture Katančić. 
 Scenski prikaz »Živih Jaslica« je u subotu, 21. prosinca u 17:00 na Trgu Kralja Tomislava. U 

živim jaslicama sudjeluju: Udruga Mi, Zajednica Vjera i Svjetlo, Župni mješoviti zbor Cecilija, 
župni dječji zbor Mirjam, župna dramska skupina, i voditelji s organizatorima. Pokrovitelj je Grad 
Valpovo. 

 Božićni župni listić, br. 21. s rasporedom misa za Božić i božićne blagdane uzmite poslije mise. 
 Božićni župni listić, br. 22. s rasporedom blagoslova obitelji i kuća je pripremljen. Treba ga 

raznijeti na sve adrese. Mole se povjerenici koji će to obaviti. Javite se u župnom uredu. 
 Župni caritas skuplja hranu i higijenske potrepštine. Svoje darove ostavite kod oltara sv. Antuna. 
 Misijska skupina prodavat će Božićne ukrase u nedjelju, 22. prosinca. Prihod je za misije.  

 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun 
župe kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za 
lukno ili obnovu župnog doma.  

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


Župna crkva Valpovo 

 nakane sv. misa 2019. 
15. 12. nedjelja                   8:00     
3. nedjelja došašća                                                                                                               
NEDJELJA CARITASA  9:30 
 
                                          18:30 
 

-  za župljane 
  
 +  Davor Petrović 
 
 + Ana i Stjepan Padar 

16. 12. ponedjeljak            6:30  
3. tjedan došašća     
ZORNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 + obitelji Fumić 
 + Josip Ivić 
 + REGINA POSAVAC, sprovodna 
 

17. 12. utorak                   6:30 
3. tjedan došašća  
ZORNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 + Stjepan Šklebek 
 + Sida Vicić 
 

18. 12. srijeda                  6:30 
3. tjedan došašća                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
    ZORNICA                                                                                    

  + Drago Peter 
  + Manda i Stjepan Tomin 
 

19. 12. četvrtak                 6:30 
3. tjedan došašća 
ZORNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 + Anđa Šakić 
 + Stjepan Kokić 
 + Luka Crnoja, sprovodna 
 

20. 12. petak                    6:30    
3. tjedan došašća  
ZORNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 + Marica Čes 
 + Mario Rupić 
 + obitelji Rupić i Nemec 
 

21. 12. subota                     6:30 
3. tjedan došašća                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 ZORNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

+ Marija i Ivan Pađen 
  + Ana Vuković 
   +  Ivan Rebrina, sprovodna 
   + Anđelko Kovač, sprovodna 
 

MV  1 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  - 15. prosinca 2019. 

 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 

 Božićna ispovijed za sve: 
NARD, ŠAG, VINOGRADCI:  četvrtak, 19. prosinca od 15:00  
         (dok ima vjernika za ispovijed) 

 Božićna ispovijed za mlade u Valpovu je u četvrtak, 19. prosinca  
od 19:00 do 20:30. 

15.  prosinca 2019. 3. nedjelja došašća, nedjelja caritasa  
Nard, misa u 9:30    
Šag, misa u 10:30   
Bocanjevci, misa  u 8:30 (JM) 
Vinogradci, misa u 9:30   (JM) 

22.  prosinca 2019. 4. nedjelja došašća  
Šag, misa i blagoslov jabuka u 8:30  (JM) 
Nard, misa i blagoslov jabuka u 9:30   (JM) 
Vinogradci, misa i blagoslov jabuka u 9:30    
Bocanjevci, misa i blagoslov jabuka u 10:30  

 
24. prosinca 2019.  utorak, BADNJAK 

Nard u 21:00  (JM)   Šag u 22:00 (JM) 
Vinogradci u 21:00 (ZM)  Bocanjevci u 24:00 (LĆ) 

25. prosinca 2019. srijeda, BOŽIĆ 
Šag u 9:30 (LĆ)  Nard u 10:30 (LĆ) 
Vinogradci  u 9:30  (JM)  Bocanjevci u 10:30 (JM)   

26. prosinca 2019. četvrtak,   sv. Stjepan  
Nard u 9:30  (JM)  Šag u 10:30 (JM)   
Gorica u 9:30 (LĆ) Vinogradci  u 10:30 (LĆ) 

29. prosinca 2019. nedjelja, SVETA OBITELJ 
Šag u 8:30  (LĆ) Nard u 9:30  (LĆ) 
Vinogradci  u 8:30 (JM)  Bocanjevci u 9:30 (JM)   

 
 
 
 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  15. prosinca 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 
 Božićna ispovijed za mlade u Valpovu je u četvrtak, 19. prosinca  

od 19:00 do 20:30. 
 
15.  prosinca 2019. 3. nedjelja došašća, nedjelja caritasa  

Bocanjevci, misa  u 8:30 (JM) 
 

18. prosinca 2019. srijeda Bocanjevci u 6:00 zornica 
 

22.  prosinca 2019. 4. nedjelja došašća  
Bocanjevci, misa i blagoslov jabuka  u 10:30  
  

24. prosinca 2019.  utorak, BADNJAK 
Bocanjevci u 24:00 (LĆ) 

25. prosinca 2019. srijeda, BOŽIĆ 
Bocanjevci u 10:30 (JM)    

26. prosinca 2019. četvrtak,   sv. Stjepan  
Gorica u 9:30 (LĆ) 

29. prosinca 2019. nedjelja, SVETA OBITELJ 
Bocanjevci u 9:30 (JM)   

 

 

 

 

 

 



                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

4. nedjelja došašća - A –  
22. prosinca 2019. 

        www.zupa.valpovo.com   
     ŽUPA VALPOVO FACEBOOK 

 Zajednica Vjera i svjetlo ima svoj mjesečni susret poslije podne i sudjelovanje na večernjoj misi. 
 Scenski prikaz »Živih Jaslica« nije prikazan u subotu radi kiše. Bit će prikazan u četvrtak, na sv. 

Stjepana, 26. prosinca. poslije večernje mise, u 19:30 na Trgu Kralja Tomislava. U živim jaslicama 
sudjeluju: Udruga Mi, Zajednica Vjera i Svjetlo, Župni mješoviti zbor Cecilija, župni dječji zbor Mirjam, 
župna dramska skupina, i voditelji s organizatorima. Pokrovitelj je Grad Valpovo. 

 Župni ured je otvoren u ponedjeljak i u petak od 9:00 do 11:00 i od 17:00 do 18:00. 
 Dežuranje u OTVORENOJ CRKVI nastavlja se poslije Nove godine.   
 Božićna ispovijed je moguća još u ponedjeljak prije i poslije zornice.  
 Ministrantski sastanak je u utorak, na Badnjak, poslije zornice. 
 Božićni župni listić, br. 21. s rasporedom misa za Božić i božićne blagdane uzmite poslije mise. 
 Božićni župni listić, br. 22. s rasporedom blagoslova obitelji i kuća uzmite poslije mise. 
 Božićni raspored misa:  
 BADNJAK, utorak, 24. prosinca 2019.  misa zornica u 6:30 i blagoslov jabuka 

BADNJAK, utorak, Valpovo: mala polnoćka u 19:00,  polnoćka u 24:00 
filijale:   Nard u 21:00, Šag u 22:00, , Vinogradci u 21:00, Bocanjevci u 24:00 

    BOŽIĆ, srijeda, 25. prosinca 2019. 
    VALPOVO: 8:00, 9:30,  18:30 

filijale: Šag u 9:30, Nard u 10:30, Vinogradci  u 9:30, Bocanjevci u 10:30  

    Sv. Stjepan, četvrtak, 26. prosinca 2019. 
    VALPOVO: 8:00, 9:30, 18:30 
     filijale: Nard u 9:30, Šag u 10:30, Gorica u 9:30, Vinogradci  u 10:30  
    sv. Ivan, petak, 27. prosinca 2019. 

VALPOVO: 8:00 
    NEVINA DJEČICA subota, 28. prosinca 2019. 

VALPOVO: misa u 8:00, blagoslov djece u 17:00 
   SVETA OBITELJ, nedjelja, 29. prosinca 2019. 
    VALPOVO: 8:00, 9:30, 18:30 

       filijale: Šag u 8:30, Nard u 9:30, Vinogradci  u 8:30, Bocanjevci u 9:30. 
 BLAGOSLOV OBITELJI I DOMOVA  - POSLIJE BOŽIĆA 2019. u župi Valpovo počinje u 

petak, 27. prosinca 2019.  i trajat će do 11. siječnja 2020. 
27.12.  PETAK    od 9:30:   BOCANJEVCI (blagoslov vode u 9:30) 

od 9:30:   GORICA (blagoslov vode u 9:00) 
28.12.  SUBOTA od 9:30:   A. ŠENOE 

od 9:30:   F. TUĐMANA, VJ. 107. BRIGADE 
od 9:30:   TRG KRALJA TOMISLAVA,  J. J. STROSSMAYERA, do mosta,  

I. MAŽURANIĆA 
29.12. NEDJELJA    od 11:00:    VJ. HRV. REPUBLIKE 

od 11:00:    D. CESARIĆA 
 BLAGOSLOV obitelji je sveti čin kada svećenik moli Božji blagoslov za Vašu obitelj. Poželjno 

je da se cijela obitelj okupi na molitvu. Za blagoslov treba pripremiti križ, svijeću i svetu vodu. 
 Naknadni blagoslov treba prijaviti u župnom uredu, posebno ako unaprijed znate da nećete biti 

doma. Naknadni blagoslov je 12. siječnja 2020. /nedjelja/ od 11:00 i 13. siječnja 2020. 
/ponedjeljak/ od 9:30 ili koji drugi dan do 19. siječnja 2020. 

 DAR ZA BLAGOSLOV KUĆE nije dar svećeniku, nije lukno, nego je dar župi i Nadbiskupiji. 
 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun 

župe kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za 
lukno ili obnovu župnog doma.  

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


Župna crkva Valpovo   nakane sv. misa 2019. 

22. 12. nedjelja                   8:00     
4. nedjelja došašća                                                                                                               
                                            9:30 
 
                                          18:30 
 

-  za župljane 
  
 + Božo i Stana Raguž 
 
 + Marija Kovačić 

23. 12. ponedjeljak            6:30  
4. tjedan došašća     
ZORNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 + Josip i Antun Kokić 
 + Božidar i Marija Nikolić 

24. 12. utorak                    6:30      
BADNJAK 
mala polnoćka                 19:00 
polnoćka                          24:00 

+ Ksenija Banjan Karačić, sprovodna 
 

- na nakanu 
- na nakanu 

 
25. 12. srijeda                    8:00              
BOŽIĆ                               9:30 
                                        18:30 

- za župljane 
- na naknau 
- na nakanu 

26. 12. četvrtak                 8:00 
sv. Stjepan, đakon, mč. 
                                           9:30 
 
                                          18:30 

+ STJEPAN KOKIĆ 
 
 + Stjepan i Anđa Prološčić 
 
 + Stjepan Novoselec  
 

27. 12. petak                      8:00  
sv. Ivan, ap. 
 

 +Ivo Mandić 
 +Kata i Petar Sabljak 
 

28. 12. subota                     8:00 
NEVINA DJEČICA 
 
 
 
blagoslov djece                  17:00 

+ obitelji Galinović 
+ obitelji Špoljarić 
+ Adelina Jurić 
+ Dušan Burić, sprovodna 
+ Kata Pavošević, sprovodna 
------------------------------- 

MV  1 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  - 22. prosinca 2019. 

 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 

22.  prosinca 2019. 4. nedjelja došašća  
Šag, misa i blagoslov jabuka u 8:30  (JM) 
Nard, misa i blagoslov jabuka u 9:30   (JM) 
Vinogradci, misa i blagoslov jabuka u 9:30    
Bocanjevci, misa i blagoslov jabuka u 10:30  

 
24. prosinca 2019.  utorak, BADNJAK 

Nard, polnoćka u 21:00  (JM)   Šag, polnoćka u 22:00 (JM) 
Vinogradci, polnoćka u 21:00 (ZM)  Bocanjevci, polnoćka u 24:00 (LĆ) 

25. prosinca 2019. srijeda, BOŽIĆ 
Šag, misa u 9:30 (LĆ)  Nard, misa u 10:30 (LĆ) 
Vinogradci, misa  u 9:30  (JM)  Bocanjevci, misa u 10:30 (JM)   

26. prosinca 2019. četvrtak,   sv. Stjepan  
Nard, misa u 9:30  (JM)  Šag, misa u 10:30 (JM)   
Gorica, misa u 9:30 (LĆ) Vinogradci, misa  u 10:30 (LĆ) 

BLAGOSLOV OBITELJI I DOMOVA  - POSLIJE BOŽIĆA 2019.  
30.12. 2019. PONEDJELJAK   

od 9:30:   NARD, (blagoslov vode u 9:30)  
       od 9:30:    VINOGRADCI, (blagoslov vode u 9:30) 

31.12. 2019. UTORAK   
od 9:30:   ŠAG, (blagoslov vode u 9:30)  

 
29. prosinca 2019. nedjelja, SVETA OBITELJ 

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

 
2. nedjelja po Božiću, 5. siječnja 2020. 

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

 
KRŠTENJE GOSPODINOVO, 12. siječnja 2020. 

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

 
 
 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

         ŽUPNI OGLASI  22. prosinca 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 
22.  prosinca 2019. 4. nedjelja došašća  

Bocanjevci, misa i blagoslov jabuka  u 10:30  
  

24. prosinca 2019.  utorak, BADNJAK 
Bocanjevci, polnoćka u 24:00 (LĆ) 

25. prosinca 2019. srijeda, BOŽIĆ 
Bocanjevci, u 10:30 (JM)    

26. prosinca 2019. četvrtak,   sv. Stjepan  
Gorica, misa u 9:30 (LĆ) 

BLAGOSLOV OBITELJI I DOMOVA  - POSLIJE BOŽIĆA 2019.  
27.12.  PETAK    od 9:30:  BOCANJEVCI (blagoslov vode u 9:30) 

od 9:30:  GORICA (blagoslov vode u 9:30) 
 
29. prosinca 2019. nedjelja, SVETA OBITELJ 

Bocanjevci, misa u 9:30 (JM)   
 
 
“stara godina”, utorak, 31. prosinca 2019. 

Bocanjevci: misa zahvalnica u 17:00 
 
2. nedjelja po Božiću, 5. siječnja 2020. 

Bocanjevci, misa u 8:30 

BOGOJAVLJENJE, (TRI KRALJA) ponedjeljak, 6. siječnja 2020. 
Bocanjevci, misa u 8:30 

KRŠTENJE GOSPODINOVO, 12. siječnja 2020. 
Gorica, misa u 9:30 (JM)   

 



                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

SVETA OBITELJ - A –  
29. prosinca 2019. 

        www.zupa.valpovo.com   
     ŽUPA VALPOVO FACEBOOK 

 
 NA “staru godinu”, u utorak, 31. prosinca 2019. u Valpovu misa zahvalnica je u 18:30. U 

Bocanjevcima je misa zahvalnica u 17:00 
 Na NOVU GODINU, u srijedu, 1. siječnja 2020.  mise su u 9:30, 18.30. 
 U ponedjeljak, četvrtak, petak i subotu mise su u 8:00. 
 Prvi petak je ovoga tjedna. Ispovijed za prvi petak je pola sata prije jutarnje mise.  Pobožnost 

je na prvi petak poslije jutarnje mise s litanijama Srcu Isusovom i euharistijskim blagoslovom.  
 Na 2. nedjelju po Božiću 5. siječnja 2020. mise su u 8:00 i u 9:30 i misa i blagoslov vode u 

18:30. 
 
 BLAGOSLOV OBITELJI I DOMOVA  - POSLIJE BOŽIĆA 2019. u župi Valpovo : 

29.12. NEDJELJA    od 11:00:    VJ. HRV. REPUBLIKE 
od 11:00:    D. CESARIĆA 

30.12. 2019. PONEDJELJAK od 9:30:   NARD  (blagoslov vode u 9:30)  
       od 9:30:    VINOGRADCI (blagoslov vode u 9:30) 

 
31.12. 2019. UTORAK od 9:30:   ŠAG (blagoslov vode u 9:30)  
 
02. 01. 2020. ČETVRTAK  od 9:30:  Bana J. JELAČIĆA , VALPOVAČKE TOPLICE 

od 9:30: SUNČANA,   od 11:00  KRALJEVCI,  od 12:30  I.L. 
RIBARA, od 13:30  D. PEJAČEVIĆ 

od 9:30:  OSJEČKA 
od 9:30   N. TESLE 

  
03. 01. 2020. PETAK   od 9:30: BR. RADIĆA  

od 9:30: ZRINSKO–FRANKOPANSKA, i  DRAVSKA 
od 9:30:   I. GUNDULIĆA,  od 12:30 P. PRERADOVIĆA 
 

04. 01. 2020. SUBOTA   od 9:30: A. STARČEVIĆA 
od 9:30:   T. UJEVIĆA 

 
05. 01. 2020. NEDJELJA  od 11:00:       A. B. ŠIMIĆA, VJ. HRV. BRANITELJA 

od 11:00:   Kr. P. KREŠIMIRA IV,  A. STEPINCA 
od 11:00:   I.G. KOVAČIĆA 
od 11:00:   KOLODVORSKA 

 BLAGOSLOV obitelji je sveti čin kada svećenik moli Božji blagoslov za Vašu obitelj. Poželjno 
je da se cijela obitelj okupi na molitvu. Za blagoslov treba pripremiti križ, svijeću i svetu vodu. 

 Naknadni blagoslov treba prijaviti u župnom uredu, posebno ako unaprijed znate da nećete biti 
doma. Naknadni blagoslov je 12. siječnja 2020. /nedjelja/ od 11:00 i 13. siječnja 2020. 
/ponedjeljak/ od 9:30 ili koji drugi dan do 19. siječnja 2020. 

 DAR ZA BLAGOSLOV KUĆE nije dar svećeniku, nije lukno, nego je dar župi i Nadbiskupiji. 
 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun 
župe kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za 
lukno ili obnovu župnog doma.  

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


Župna crkva Valpovo   nakane sv. misa 2019. 

29. 12. nedjelja                   8:00     
SVETA OBITELJ                                                                                                               
                                            9:30 
 
                                          18:30 
 

-  za župljane 
  
 + obitelji Milošević 
 
 + obitelji Sauer 
 + Josip Kovačević 
 

30. 12. ponedjeljak            8:00  
6. dan Božićne osmine   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 + Ana Savić  
 + Mara Žigić 
 + Josip Gazdić 
 + +SPOMENKA NOVOSEL, sprovodna 
 

31. 12. utorak                       
misa zahvalnica                18.30 
 

 
- na nakanu 

 
1. 1. srijeda                         9:30  
   SVETA MARIJA              
   BOGORODICA           18:30 
 

+ Pavo Šutalo 
 
+ Jozo Anušić 
 + Pavo – Pero Erceg 
 

2. 1. četvrtak                       8:00 
sv. Bazilije Veliki i  
sv. Grgur Nazijanski 

+ Vjekoslav Šimenić 
 + obitelji Merčinac 
 
 

3. 1. petak                      8:00  
prvi petak 
 

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

4. 1. subota                     8:00 
molitva za duhovna zvanja 
 

+ Spomenka Francuz 
+ Anica Birovljević 
+ obitelji Birovljević 
+ Tomislav Balikić, sprovodna 

MV  1 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  - 29. prosinca 2019. 

 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 

29. prosinca 2019. nedjelja, SVETA OBITELJ 
Šag, misa u 8:30  (LĆ) Nard, misa u 9:30  (LĆ) 
Vinogradci, misa  u 8:30 (JM)  Bocanjevci, misa u 9:30 (JM)   

 

BLAGOSLOV OBITELJI I DOMOVA  - POSLIJE BOŽIĆA 2019.  
30.12. 2019. PONEDJELJAK   

od 9:30:   NARD, (blagoslov vode u 9:30)  
       od 9:30:    VINOGRADCI, (blagoslov vode u 9:30) 

31.12. 2019. UTORAK   
od 9:30:   ŠAG, (blagoslov vode u 9:30)  
 

“stara godina”, utorak, 31. prosinca 2019. 
Bocanjevci: misa zahvalnica u 17:00 

 
2. nedjelja po Božiću, 5. siječnja 2020. 

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

KRŠTENJE GOSPODINOVO, 12. siječnja 2020. 
Šag, misa u 8:30, Nard, misa u 9:30 
Vinogradci, misa u 8:30, (JM)   Gorica, misa u 9:30 (JM)   

 
 
19. siječnja 2020. 2. nedjelja kroz godinu 

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

26. siječnja 2020. 3. nedjelja kroz godinu 
DAN SJEMENIŠTA U ŽUPI 

Šag, misa u 8:30    (JM)   
Nard, misa u 9:30  (JM)   
Bocanjevci, misa  u 11:00  ZA SJEMENIŠTE 

 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

         ŽUPNI OGLASI  29. prosinca 2019. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 
 
29. prosinca 2019. nedjelja, SVETA OBITELJ 

Bocanjevci, misa u 9:30 (JM)   
 
 
“stara godina”, utorak, 31. prosinca 2019. 

Bocanjevci: misa zahvalnica u 17:00 
 
2. nedjelja po Božiću, 5. siječnja 2020. 

Bocanjevci, misa u 8:30 

BOGOJAVLJENJE, (TRI KRALJA) ponedjeljak, 6. siječnja 2020. 
Bocanjevci, misa u 8:30 

KRŠTENJE GOSPODINOVO, 12. siječnja 2020. 
Gorica, misa u 9:30 (JM)   

 

19. siječnja 2020. 2. nedjelja kroz godinu 
Bocanjevci, misa  u 8:30   
 

26. siječnja 2020. 3. nedjelja kroz godinu 
DAN SJEMENIŠTA U ŽUPI 

Bocanjevci, misa  u 11:00  ZA SJEMENIŠTE 
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	 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30.

	ADP9272.tmp
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	ŽUPA VALPOVO FACEBOOK
	 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30.
	 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30.
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	ŽUPA VALPOVO FACEBOOK
	 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30.
	 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30.

	ADP1BA.tmp
	www.zupa.valpovo.com
	ŽUPA VALPOVO FACEBOOK
	 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30.
	 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30.

	ADP5403.tmp
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	ŽUPA VALPOVO FACEBOOK
	 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30.
	 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30.

	ADP9294.tmp
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	ŽUPA VALPOVO FACEBOOK
	 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30.
	 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30.

	ADPCBE6.tmp
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	ŽUPA VALPOVO FACEBOOK
	 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30.
	 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30.
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	ŽUPA VALPOVO FACEBOOK
	 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30.
	 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30.
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	za 5c i 5d  u utorak, 3. 12. u 9:00;  za 7c i 7d u utorak, 3. 12. u 10:00
	za 5a i 5b  u utorak  u 16:00
	za 6c  i 6d  u srijedu, 4. 12.  u 9:00
	za 4a i 4b u  srijedu 4. 12. u 16:00
	za 4c i 8c u četvrtak, 5. 12.  u 9:00
	za 7a i 7b  u četvrtak, 5. 12. u 16:00
	za 6a i 6b  u petak, 6. 12. u 16:00
	 Ispovijed bolesnika, koji mogu doći u crkvu bit će u drugu srijedu, 11. prosinca od 10:00, s misom u 11:00 s  i bolesničkim pomazanjem za one koji imaju uvjeta.
	Ispovijed bolesnika, po kućama, bit će u drugi četvrtak, 12. prosinca od 9:00,
	uz prethodnu prijavu u župnom uredu.
	 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30.

	ŠAG i NARD , ponedjeljak, 9. prosinca od 9:00
	VINOGRADCI, utorak, 10. prosinca od 9:00
	NARD, ŠAG, VINOGRADCI:  četvrtak, 19. prosinca od 15:00
	(dok ima vjernika za ispovijed)
	 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30.

	BOCANJEVCI-GORICA, utorak, 10. prosinca od 10:00

	ADP9353.tmp
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	ŽUPA VALPOVO FACEBOOK
	 Ispovijed bolesnika, koji mogu doći u crkvu bit će srijedu, 11. prosinca od 10:00, s misom u 11:00 s  i bolesničkim pomazanjem za one koji imaju uvjeta.
	Ispovijed bolesnika, po kućama, bit će u četvrtak, 12. prosinca od 9:00,  uz prethodnu prijavu u župnom uredu.
	 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30.

	ŠAG i NARD , ponedjeljak, 9. prosinca od 9:00
	VINOGRADCI, utorak, 10. prosinca od 9:00
	NARD, ŠAG, VINOGRADCI:  četvrtak, 19. prosinca od 15:00
	(dok ima vjernika za ispovijed)
	Šag, misa i blagoslov jabuka u 8:30  (JM)
	24. prosinca 2019.  utorak, BADNJAK
	Vinogradci u 21:00 (ZM)  Bocanjevci u 24:00 (LĆ)
	25. prosinca 2019. srijeda, BOŽIĆ
	Šag u 9:30, (LĆ)  Nard u 10:30 (LĆ)
	Vinogradci  u 9:30, (JM)  Bocanjevci u 10:30 (JM)
	 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30.

	BOCANJEVCI-GORICA, utorak, 10. prosinca od 10:00
	24. prosinca 2019.  utorak, BADNJAK
	Bocanjevci u 24:00 (LĆ)
	25. prosinca 2019. srijeda, BOŽIĆ
	Bocanjevci u 10:30 (JM)


	ADPCD70.tmp
	www.zupa.valpovo.com
	ŽUPA VALPOVO FACEBOOK
	 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30.
	NARD, ŠAG, VINOGRADCI:  četvrtak, 19. prosinca od 15:00
	(dok ima vjernika za ispovijed)
	Šag, misa i blagoslov jabuka u 8:30  (JM)
	24. prosinca 2019.  utorak, BADNJAK
	Vinogradci u 21:00 (ZM)  Bocanjevci u 24:00 (LĆ)
	25. prosinca 2019. srijeda, BOŽIĆ
	Šag u 9:30 (LĆ)  Nard u 10:30 (LĆ)
	Vinogradci  u 9:30  (JM)  Bocanjevci u 10:30 (JM)
	26. prosinca 2019. četvrtak,   sv. Stjepan
	Nard u 9:30  (JM)  Šag u 10:30 (JM)
	Gorica u 9:30 (LĆ) Vinogradci  u 10:30 (LĆ)
	29. prosinca 2019. nedjelja, SVETA OBITELJ
	Šag u 8:30  (LĆ) Nard u 9:30  (LĆ)
	Vinogradci  u 8:30 (JM)  Bocanjevci u 9:30 (JM)
	 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30.
	24. prosinca 2019.  utorak, BADNJAK
	Bocanjevci u 24:00 (LĆ)
	25. prosinca 2019. srijeda, BOŽIĆ
	Bocanjevci u 10:30 (JM)
	26. prosinca 2019. četvrtak,   sv. Stjepan
	Gorica u 9:30 (LĆ)
	29. prosinca 2019. nedjelja, SVETA OBITELJ
	Bocanjevci u 9:30 (JM)


	ADP1067.tmp
	www.zupa.valpovo.com
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	BADNJAK, utorak, Valpovo: mala polnoćka u 19:00,  polnoćka u 24:00
	filijale:   Nard u 21:00, Šag u 22:00, , Vinogradci u 21:00, Bocanjevci u 24:00
	BOŽIĆ, srijeda, 25. prosinca 2019.
	VALPOVO: 8:00, 9:30,  18:30
	filijale: Šag u 9:30, Nard u 10:30, Vinogradci  u 9:30, Bocanjevci u 10:30
	Sv. Stjepan, četvrtak, 26. prosinca 2019.
	VALPOVO: 8:00, 9:30, 18:30
	filijale: Nard u 9:30, Šag u 10:30, Gorica u 9:30, Vinogradci  u 10:30
	sv. Ivan, petak, 27. prosinca 2019.
	VALPOVO: 8:00
	NEVINA DJEČICA subota, 28. prosinca 2019.
	VALPOVO: misa u 8:00, blagoslov djece u 17:00
	SVETA OBITELJ, nedjelja, 29. prosinca 2019.
	VALPOVO: 8:00, 9:30, 18:30
	filijale: Šag u 8:30, Nard u 9:30, Vinogradci  u 8:30, Bocanjevci u 9:30.
	 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30.
	Šag, misa i blagoslov jabuka u 8:30  (JM)
	24. prosinca 2019.  utorak, BADNJAK
	Vinogradci, polnoćka u 21:00 (ZM)  Bocanjevci, polnoćka u 24:00 (LĆ)
	25. prosinca 2019. srijeda, BOŽIĆ
	Šag, misa u 9:30 (LĆ)  Nard, misa u 10:30 (LĆ)
	Vinogradci, misa  u 9:30  (JM)  Bocanjevci, misa u 10:30 (JM)
	26. prosinca 2019. četvrtak,   sv. Stjepan
	Nard, misa u 9:30  (JM)  Šag, misa u 10:30 (JM)
	Gorica, misa u 9:30 (LĆ) Vinogradci, misa  u 10:30 (LĆ)
	29. prosinca 2019. nedjelja, SVETA OBITELJ
	Šag, misa u 8:30  (LĆ) Nard, misa u 9:30  (LĆ)
	Vinogradci, misa  u 8:30 (JM)  Bocanjevci, misa u 9:30 (JM)
	2. nedjelja po Božiću, 5. siječnja 2020.
	Nard, misa u 8:30,  (JM)  Šag, misa u 9:30 (JM)
	Bocanjevci, misa u 8:30, Vinogradci, misa  u 9:30
	KRŠTENJE GOSPODINOVO, 12. siječnja 2020.
	Šag, misa u 8:30, Nard, misa u 9:30
	Vinogradci, misa u 8:30, (JM)   Gorica, misa u 9:30 (JM)
	 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30.
	24. prosinca 2019.  utorak, BADNJAK
	Bocanjevci, polnoćka u 24:00 (LĆ)
	25. prosinca 2019. srijeda, BOŽIĆ
	Bocanjevci, u 10:30 (JM)
	26. prosinca 2019. četvrtak,   sv. Stjepan
	Gorica, misa u 9:30 (LĆ)
	29. prosinca 2019. nedjelja, SVETA OBITELJ
	Bocanjevci, misa u 9:30 (JM)
	“stara godina”, utorak, 31. prosinca 2019.
	Bocanjevci: misa zahvalnica u 17:00
	2. nedjelja po Božiću, 5. siječnja 2020.
	Bocanjevci, misa u 8:30
	BOGOJAVLJENJE, (TRI KRALJA) ponedjeljak, 6. siječnja 2020.
	Bocanjevci, misa u 8:30
	KRŠTENJE GOSPODINOVO, 12. siječnja 2020.
	Gorica, misa u 9:30 (JM)
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	 NA “staru godinu”, u utorak, 31. prosinca 2019. u Valpovu misa zahvalnica je u 18:30. U Bocanjevcima je misa zahvalnica u 17:00
	 Na NOVU GODINU, u srijedu, 1. siječnja 2020.  mise su u 9:30, 18.30.
	 U ponedjeljak, četvrtak, petak i subotu mise su u 8:00.
	 BLAGOSLOV OBITELJI I DOMOVA  - POSLIJE BOŽIĆA 2019. u župi Valpovo :
	29.12. NEDJELJA    od 11:00:    VJ. HRV. REPUBLIKE
	 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30.
	29. prosinca 2019. nedjelja, SVETA OBITELJ
	Šag, misa u 8:30  (LĆ) Nard, misa u 9:30  (LĆ)
	Vinogradci, misa  u 8:30 (JM)  Bocanjevci, misa u 9:30 (JM)
	“stara godina”, utorak, 31. prosinca 2019.
	Bocanjevci: misa zahvalnica u 17:00
	2. nedjelja po Božiću, 5. siječnja 2020.
	Nard, misa u 8:30,  (JM)  Šag, misa u 9:30 (JM)
	Bocanjevci, misa u 8:30, Vinogradci, misa  u 9:30
	KRŠTENJE GOSPODINOVO, 12. siječnja 2020.
	Šag, misa u 8:30, Nard, misa u 9:30
	Vinogradci, misa u 8:30, (JM)   Gorica, misa u 9:30 (JM)
	 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30.
	29. prosinca 2019. nedjelja, SVETA OBITELJ
	Bocanjevci, misa u 9:30 (JM)
	“stara godina”, utorak, 31. prosinca 2019.
	Bocanjevci: misa zahvalnica u 17:00
	2. nedjelja po Božiću, 5. siječnja 2020.
	Bocanjevci, misa u 8:30
	BOGOJAVLJENJE, (TRI KRALJA) ponedjeljak, 6. siječnja 2020.
	Bocanjevci, misa u 8:30
	KRŠTENJE GOSPODINOVO, 12. siječnja 2020.
	Gorica, misa u 9:30 (JM)





