
 

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO 
ŽUPNI OGLASI 
12. lipnja 2022. 

PRESVETO TROJSTVO – C – 
www.zupa-valpovo.com 

ŽUPA VALPOVO FACEBOOK 
 

 Župni ured je otvoren od ponedjeljka do petka od 9:00 do i 11:00 i od 17:00 do 18:00.  
 OTVORENA CRKVA je od 9:00 do 12:00 i 17:00 do 19:00. 
 Mise radnim danom su u 18:30, subotom u 8:00. 
 Marijina legija ima sastanak svakog utorka u 17:00. 
 Lipanjske pobožnosti su od 1. do 30. lipnja pola sata prije mise. 

 
 Sv. Antun Padovanski je u ponedjeljak, 13. lipnja.  Mise su u 9:30 i 18:30. Ispovijed je 

pola sata prije misa. U Vinogradcima je misa u 11:00, ispovijed od 10:30 

 TIJELOVO je četvrtak, 16. lipnja 2022. Mise su u 8:00 i 18:30. Tijelovska procesija 
je u 9:00, a ići će iz crkve kroz župni dvor, izlazi desno na ulicu Franje Tuđmana, 
lijevo ulicom Braće Radića, pa desno ulicom Ivana Mažuranića, zatim kroz Vijenac 
Hrvatske Republike i desno pješačkom stazom u Osječkoj ulici do Trga Kralja 
Tomislava do crkve. Tijelovska procesija je uz puhački orkestar DVD Valpova. 
Pozvani su ovogodišnji prvopričesnici, bez prvopričesničkih haljina, da sudjeluju u 
tijelovskoj procesiji i bacaju latice ruža putem procesije. 

 Na Tijelovo u Bocanjevcima je misa u 17:00. 
 Članovi schönstatskog pokreta, štovatelji Majke Triputa Divne imaju molitvu i 

mjesečni susret u četvrtak poslije mise u crkvi. 
 Zajednica Vjera i svjetlo ima svoj mjesečni susret u nedjelju poslije podne sa 

sudjelovanjem na večernjoj misi. 
 Mise vezane uz datum za drugo polugodište 2022. godine počinju se upisivati  u 

župnom uredu. Misne nakane za pokojne, na čast svetih, za duše u čistilištu, na nakanu 
i drugo mogu se upisati i bez određenog datuma. 

 Vlč. Bernard Prelčec ima ređenje za svećenika na Petrovo u Đakovu, a mladu misu u 
Valpovu, 3. srpnja 2022. Župa se priprema za ovo veliko slavlje. Župa će kupiti 
misnicu mladomisniku. Svoje darove za misnicu i druge potrebe za mladu misu 
možete donijeti u župni ured.  

 Godišnji izlet i susret župnih suradnika i župljana bit će 22. lipnja na odmorištu Kuna, 
prema Ladimirevcima, od 10:00 do 16:00. Pozvani su ministranti s roditeljima, bračni 
parovi, vjeroučitelji, pjevači, čitači, članovi župnih vijeća, članovi župnog caritasa, 
članovi molitvenih skupina i svi drugi suradnici i župljani koji se jave, uz sudjelovanje 
od 20 kn, s tim da ministranti i djeca ne plaćaju ništa. 

 
 

  

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


Župna crkva Valpovo  nakane sv. misa 2022. 
12. 6. nedjelja                         misa u    8:00    
PRESVETO TROJSTVO  - C –                    
                                                 misa u   9:30 
 
                                               misa u   18:30 
 

- za župljane 
 
+ Antun Cifrić i +obitelji Cifrić 
 
+ Dragica Vrhovec 
+ obitelji Sauer i Lončarić 
 

13. 6. ponedjeljak                  misa u    9:30     
11. tjedan kroz godinu  - C – 
Sv. Antun Padovanski 
lipanjske pobožnosti             misa u     18:30     
 

+ Franjo, Željko, Ljuba i Niko Crnčević 
+ Antun Kokić 
+ Stjepan Orešković, sprovodna 
 
+ Antun Sudarević 
+ Karlo i Milica Kovačević  
+ Ante Bilić 
+Mara Dorić, sprovodna 
 

14. 6. utorak                          misa u 18:30 
11. tjedan kroz godinu  - C – 
lipanjske pobožnosti 
 

+ Mijo Marjanović 
+ Smilja Sabolić 
+ Mate i Mara Gađa 
 

15. 6. srijeda                         misa u 18:30 
11. tjedan kroz godinu  - C – 
lipanjske pobožnosti 
 

+ Željko Štroliga i + obitelčji Štroliga 
+ Janja i  Ivan Šandro 
+ Doma i Jure Škoro 
+ Ivica i Anica Lončarić 

16. 6. četvrtak                         misa u 8:00 
TIJELOVO  
TIJELOVSKA PROCESIJA     u 9:00   
lipanjske pobožnosti              misa u  18:30 
 

- za narod 
 
 
+ obitelji Sumpor 
+ Mara i Roko Šovagović 
 

17. 6. petak                           misa u  18:30 
11. tjedan kroz godinu  - C – 
lipanjske pobožnosti 
 

+ Katarina Zemljić 
+ Roza Cvenić i  
+ obitelji Cvenić i Marković 
+ Zvonko Kuna i 
+ Anica i Frano Ćosić 
 

18. 6. subota                          misa  u 8:00 
11. tjedan kroz godinu  - C – 
lipanjske pobožnosti 

+ obitelji Bek 
+ Ivo Knežević 
+ Monika Nar i + obitelji Stipančević 
 

19. 6. nedjelja                         misa u    8:00    
12. NEDJELJA KROZ GODINU  - C –                    
                                                 misa u   9:30 
 
 
                                               misa u   18:30 
 

- za župljane 
 
+  Ivica i Ivan Poljak 
+ Miroslav Bebeši i + obitelji Bebeši 
 
+ Branko i Ruža Vidić 
+ Franjo i Mira Grahovac 

MV ZA POKOJNE: Gospodine, pokojnom (pokojnoj, pokojnima)  ___za kojega (koju, koje) 
molimo i prikazujemo ovu svetu misu, daruj mjesto u Kraljevstvu nebeskom, molimo te. 
MV ZA SPROVODNU: Spomeni se, Gospodine, sluge svoga (službenice svoje) _______za 
kojega (koju) smo molili na sprovodu, a molimo i na ovoj svetoj misi, nagradi ga (ju) životom 
vječnim u svome Kraljevstvu, molimo te. 
MV ZA ZDRAVLJE: Spomeni se, Gospodine, potrebe vjernika za zdravljem i obdari ih 
snagom i blagoslovom, molimo te.



  
 

ŽUPA VALPOVO 
FILIJALE  ŠAG – NARD – VINOGRADCI 

I ŽUPA BOCANJEVCI I FILIJALA GORICA 
   ŽUPNI OGLASI  - 12. lipnja 2022. 

 
Vlč. Bernard Prelčec ima ređenje za svećenika na Petrovo u Đakovu, a mladu 
misu u Valpovu, 3. srpnja 2022. Župa se priprema za ovo veliko slavlje. Župa 
će kupiti misnicu mladomisniku. Svoje darove za misnicu i druge potrebe za 
mladu misu možete donijeti u župni ured.  
 
12. lipnja 2022. PRESVETO TROJSTVO 

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

13. lipnja 2022. sv. Antun Padovanski 
Vinogradci, misa u 11:00, ispovijed od 10:30  

 
16. lipnja 2022. TIJELOVO 

Bocanjevci, misa u 17:00 
 

19. lipnja 2022. 12. nedjelja kroz godinu – C -  
Nard, misa u 9:30 
Šag, misa u 10:30  
Vinogradci, misa u 8:30 (JM) 
Bocanjevci, misa u 9:30 (JM) 
 

24. lipnja 2022. Presveto Srce Isusovo 
Nard, misa 11:00, ispovijed od 10:30 
Šag, Srce Isusovo: misa 17:00, ispovijed od 16:00 
 

26. lipnja 2022. 13. nedjelja kroz godinu – C -  
Nard, misa u 8:30 (JM) 
Šag, misa u 9:30 (JM) 
Bocanjevci, misa u 9:30 
Vinogradci, misa i klečanje u 10:30 
 

3. srpnja 2022. 14. nedjelja kroz godinu – C –  
MLADA MISA + BERNARD PRELČEC u Valpovu u 10:30 

Bocanjevci, misa u 17:00 
 
 



  
 

Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 
ŽUPNI OGLASI  12. lipnja 2022. 

 
Plaćanje lukna u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

Vlč. Bernard Prelčec ima ređenje za svećenika na Petrovo u Đakovu, a mladu 
misu u Valpovu, 3. srpnja 2022. Župa se priprema za ovo veliko slavlje. Župa 
će kupiti misnicu mladomisniku. Svoje darove za misnicu i druge potrebe za 
mladu misu možete donijeti u župni ured.  
 

 
12. lipnja 2022. PRESVETO TROJSTVO 

Bocanjevci, misa u 9:30 (JM) 
 
13. lipnja 2022. sv. Antun Padovanski 

Vinogradci, misa u 11:00, ispovijed od 10:30  
 
16. lipnja 2022. TIJELOVO 

Bocanjevci, misa u 17:00 
 

19. lipnja 2022. 12. nedjelja kroz godinu – C -  
Vinogradci, misa u 8:30 (JM) 
Bocanjevci, misa u 9:30 (JM) 
 

26. lipnja 2022. 13. nedjelja kroz godinu – C -  
Bocanjevci, misa u 9:30 
Vinogradci, misa i klečanje u 10:30  

 
3. srpnja 2022. 14. nedjelja kroz godinu – C –  
MLADA MISA + BERNARD PRELČEC u Valpovu u 10:30 

Bocanjevci, misa u 17:00 
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