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SPOMENICA ŽUPE BOCANJEVCI 2020.GODINE 

Život župe i vjernika 

GODINA NOVA: Na početku smo! Kakva će biti? (…) Danas molimo za mir, svetkovina Bogorodice Marije, 
papa ju je posvetio za mir. Na početku ponovimo riječi Gospodinove koje je rekao Mojsiju: „ Reci Aronu i 
njegovim snovima: „Neka te Bog blagoslovi i neka te čuva i neka te licem svojim obasja i milostiv neka ti 
bude“! – To zaželimo jedni drugima pružajući ruku! 

       Majka koja blagoslivlja svoju djecu i upućuje na dobro, ona rastu u ozračju milosti, blagoslova i dobrote. 
Također takva djeca rastu u sigurnosti, materijalnoj, duševnoj i psihičkoj uravnoteženosti. Manje su 
podložna stresovima i psihičkim nevoljama. Svjesni su da su prihvaćena i voljena i da ih prati i čuva Božja 
ruka, koja bdije nad njima. To je izvanredan osjećaj sigurnosti koji je potreban mladom biću dok raste i 
sazrijeva. Međutim,  svjesni smo i strašne suprotnosti današnjice: proklinjanja, neodgoja, neprihvaćanja, 
progona, stradanja, ubistava. … 

U ovoj ponoći se dočekuje Nova godina na trgovima, gdje su smještene pečenjarnice i toče pića, jer se čeka 
granica stare i Nove godine. Bolje stojeća mjesta si prirede vatromete, jer to uveličava radost, veselje i 
zabavu te noći. Također sva naša sela u okolici su u toj mogućnosti, a gradovi se trude tko će bolje prirediti 
za raspoloženje svojih mještana. … 

        Evo stigla je Nova godina 2020.-ta i u njenim minutama, udaraju naša srca u veselju, a čaše zvone pune 
pjenušca – čestitke! … Rakete u snopovima lete i rasprskavaju se u više boja… 

Koji nisu na otvorenom, a bila je prohladna noć, su u kućama i kućnim zabavama ili domovima, uz program 
TV-a, jer i tamo glume veselje i radost te nazdravljaju uz čestitke. … 

       Neka se vjernici prisjete da je i blagdan Marije Bogorodice. Možda smo pohodili i „Zahvalnicu“ ( u 17. 
sati Bocanjevci) i rekli Bogu – Hvala na svemu u protekloj godini! 

Čestitam Vam takve Nove godine u kojima ćete slaviti Marijino Majčinstvo, jer ona „neprekidno traje“!. 

 2. Nedjelja po Božiću, 5. Siječnja bila je misa u 8,30 sati. 

BOGOJAVLJENJE, ( Tri kralja ), ponedjeljak 6. Siječnja 2020. Bila je misa u Bocanjevcima u 8,30 sati. 

Navještaj datuma Uskrsa u godini 2020. Posije navještaja evanđelja na Bogojavljenje počinje se navještati 
veliki blagdani u liturgijskoj godini: Poslušajmo stoga po drevnom  običaju Crkve navještaj svetkovanja 
Vazma: Nedjelje Uskrsa u 2020. godini. 

1. Predraga braćo, objavila nam se slava Gospodnja i objavljivati će se dok on ne dođe. 
2. U tijeku i raspored vremena spominjemo se i živimo, otajstva spasenja. 
3. Središte čitave liturgijske godine vezano je Trodnevlje našega Gospodina raspetoga, ukopanoga i 

uskrsloga a vrhunac mu je Nedjelja Uskrsnuća – dvanaestoga travnja. 
4. Svake nedjelje tog tjednog Uskrsa sveta Crkva uprisutnjuje ovo veliko otajstvo u kojem je Krist 

pobijedio grijeh i smrt. 
5. Nedjelja Pedesetnice, t.j. Duhovi, trideset prvog svibnja, a početak Došašća, u Nedjelju dvadeset 

devetoga studenog. 
6. Na blagdane Presvete Bogorodice, apostola i svetih, te na spomen vjernih pokojnih Crkva na svom 

zemaljskom putu navješćuje Gospodnje vazmeno otajstvo. 



2 
 

7. Kristu, koji bijaše, koji jest i koji dolazi, Gospodaru vremena i povijesti neprolazna slava u vijeke 
vjekova. Amen. 

ŽUPNI OGLASI za župu Bocanjevci: 19. Siječnja 2020.- 2. Nedjelja kroz godinu; Misa u Bocanjevcima u 8,30 
sati. Taj dan je „Svjetska molitvena osmina“ započela je 19. Siječnja. Vjernici i crkveni predstavnici tijekom 
80-minutnoga bogoslužja pjevali su razmišljali i molili da Duh Sveti pokaže put jedinstva kršćana, da 
oslobodi svega onoga što priječi put jedinstva kršćana i put jedinstva i poticaj da bližnje susreću blaga i 
ponizna srca, dobrohotno i susrećemo. … Da „živimo veću osjećajnost jednih prema drugima i pružamo 
konkretne znakove svojih nastojanja glede zajedništva Kristova Tijela, rastući u molitvi te razvijajući kulturu 
susreta i blizine“- rekao je kardinal Josip Bozanić u uvodnoj riječi ekumenske postaje. U tom duhu su bile 
riječi 22. Siječnja i molitve kapelana Ćosića na misama. 

 Krštenje  Gospodinovo, 12. Siječnja – misa u Gorici u 9,30 sati. 
 Dan sjemeništa u župi: 26. Siječnja 2020. Na 3. Nedjelju kroz godinu. Bocanjevci, misa u 11 sati- za 

sjemenište. 
 Drugog veljače SVIJEĆNICA – Prikazanje Gospodinovo, uz misu blagoslov svijeća i blagoslov grla. 

Bocanjevci misa u 9, 30 sati. 
 9. Veljače 2020. – 5. Nedjelja kroz godinu, Bocanjevci, misa u 8,30 sati – Jutarnja misa. 
 14. Veljače 2020. Petak, sv. Valentin, Bocanjevci, misa u 17 sati. Ispovijed od 16,30 sati. 
 16 veljače; 6. Nedjelja kroz godinu. Bocanjevci misa u 10,30 sati. 
 23. Veljače  7. Nedjelja kroz godinu, Bocanjevci misa u 9,30 sati. 
 NADBISKUP IZ TANZANIJE u valpovačkom dekanatu; Pomoćni biskup Nadbiskupije Arusha u 

Tanzaniji, monsinjor Prosper Baltazar Lymo bio je i slavio misu u Valpovu u utorak, 18. Veljače 2020. 
Godine u 18,30 sati. Nadbiskupija Arusha je 2013. Proslavila 50 godina od svoga osnutka. Od 4 župe 
narasla je na pedesetak župa. Tom progresu pridonijeli su misionari iz cijeloga svijeta. Među njima 
je trenutačno četvero hrvata: Don Anto Batarelo, don Dražen Klapež, don Nikola Sarić i s. Kaja Perić 
redovnica Družbe sestara milosrdnica sv. Vinka iz njemačke provincije. Nonsinjor Lyimo nije prvi 
puta u našoj Nadbiskupiji kako bilježi službeni portal Đakovačko – osječke nadbiskupije, bio je prije 
četiri godine. Tanzanija ima 57 milijuna stanovnika, 61% je kršćana, a muslimani čine 35%. 
Biskup LYimo je održao propovijed na engleskom a simultani prevodilac je bio đakom Matej Perić. 
…Govorio je o Tanzaniji i broju vjernika te da ima slabo bolnica te centara za bolesne i stare. O 
načinu života je istakao da je mnogoženstvo kao stil života. … Broj vjernika je u porastu pojavom 
misionara a također u njegovoj biskupiji je tri misionara iz Hrvatske a među njima je velečasni 
Tomić koje g poznaje i župnik Z. Mrak. … 
Na kraju je biskupu predana pomoć od nekoliko udruga na čemu se zahvalio. 

Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci Gorica 
• Župni oglasi za veljaču i ožujak: 
• Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa. 
• Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8, 9,30 i u 18,30 sati. 
• Župna kateheza za školsku djecu od prvopričesnika do krizmanika, subota: Bocanjevci – Gorica u 10 

sati. 
• 26. Veljače 2020. Čista srijeda ili Pepelnica. Bocanjevci misa i pepeljenje u 17 sati. 
• Dekanatsko hodočašće u Marija Jud u Mađarskoj bit će 21. Ožujka 2020.(subota). Cijena puta je 50 

kuna. Prijave su do 8 ožujka. 
• Nadbiskupijski križni put mladih je 28 ožujka 2020. Od Dragotina do Ovčare kod Đakova. Cijena 

prijevoza je 30 kuna. Prijave su do 8. Ožujka. 
• Susret hrvatske katoličke mladeži bit će u Zagrebu 9. I 10 svibnja 2020. Cijena prijevoza je 120 kuna 

i kotizacija 30 kuna. Prijave su do 8. Ožujka. 

Župni oglasi za župu Bocanjevci – Gorica 

o 1. ožujak 2020. 1. Korizmena nedjelja – Bocanjevci misa i pepeljenje u 10,30 sati. 
o 4. ožujak 2020. Srijeda, Bocanjevci, misa u 17 sati. 
o 8. ožujak 2020. 2. Korizmena nedjelja ; Gorica, misa u 9,30 – Jutarnja misa. 
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o 11. ožujak 2020. Srijeda Bocanjevci, misa u 17 sati. 
o 15. ožujak 2020.  3. Korizmena nedjelja, Bocanjevci, misa u 11. Sati. 
o 19. ožujak 2020. Sv. Josip, četvrtak, Bocanjevci, misa u 17 sati. 

USKRSNA ISPOVIJED 2020.; ZA BOLESNIKE 

o Šag, Nard – ponedjeljak, 16. ožujak od 19 sati. // Vinogradci – utorak, 17. ožujka od 9 sati. 
o BOCANJEVCI – UTORAK, 17.  OŽUJKA OD 10 SATI. 
o GORICA – UTORAK 17 OŽUJKA OD 11 SATI. 

ŽUPNI LISTIĆ BROJ 23. IZDAN JE ZA Korizmu. Obavijesti su iste kao i za župne obavijesti 15. Ožujka 2020. 
Ali nisu provedene zbog Pandemije korona virusa kako slijedi: 

ŽUPNI OGLASI 15. OŽUJKA 2020. 

 U prve tri obavijesti su: lukno, mise u Valpovu i Župna kateheza. 
 Časne sestre Družbe Kćeri milosrđa slave 100. Godišnjicu od osnutka Družbe na Blagovijest, 25. 

Ožujka 2020. Toga dana će misu u 18, 30 sati u župnoj crkvi predvoditi mons. Ivan Ćurić, pomoćni 
biskup Đakovačko-osječke nadbiskupije i blagosloviti će novu sliku bl. Marije Petković!. 

 15 ožujka 2020. 3. Korizmena nedjelja u Bocanjevcima misa u 11 sati. 
 17. Ožujka 2020. Utorak, USKRSNA ISPOVIJED ZA BOLESNIKE: BOCANJEVCI OD 10 SATI; GORICA 

OD 11 SATI. 
 19 ožujka 2020. Sv. Josip, četvrtak, bocanjevci misa u 17 sati. 
 22 ožujka 2020. 4. Korizmena nedjelja, Bocanjevci misa u 9,30 sati –Jutarnja misa. 
 24 ožujka 2020. BLAGOVIJEST, UTORAK, BOCANJEVCI MISA U 17 SATI. 
 29 ožujka 2020.  5. Korizmena nedjelja, Bocanjevci misa u 10,30 sati. 
 31 ožujka 2020. Utorak, USKRSNA ISPOVIJED ZA SVE BOCANJEVCI – GORICA OD 15,30 DO 16,00 

SATI ( ILI DOK IMA VJERNIKA ZA ISPOVIJED). 

ŽUPNI OGLASI 22. OŽUJKA 2020. 

DRAGI ŽUPLJANI! 

U PANDEMIJI KORONAVIRUSA COVID-19 ODLUKOM HBK OD 20. OŽUJKA 2020. U SVIM CRKVAMA U 
HRVATSKOJ UKINUTE SU SVE MISE, PUČKE POBOŽNOSTI I LITURGIJSKA SLAVLJA U CKVAMA I SVA 
VJERSKA OKUPLJANJA PREMA STOŽERU CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE!. 

MOLITVA NAM JE POTREBNA I NUŽNA. 

S BOŽJOM POMOĆU I ZAGOVOROM BDMI SVETIH! 

ISPOVIJEDI I BOLESNIČKA POMAZANJA SAMO U SMRTNOJ OPASNOSTI. 

SPROVOD U KRUGU OBITELJI BEZ SPROVODNIH MISA. 

MISA NA STV U NEDJELJU, 22 OŽUJKA 2020. U 11 SATI IZ ĐAKOVA 

MISA NA HTV 3 BIT ĆE OD PONEDJELJKA 23. OŽUJKA 2020. SVAKI DAN U 18 SATI IZ ZAGREBA. 

NAPOMENA: ZA ŽUPU SV. FILIPA I JAKOVA, BOCANJEVCI I GORICA OBJAVIO JE ŽUPNIK VLČ. ZVONKO 
MRAK ISTU OBAVIJEST – OGLASI: 22.,29., I 5 TRAVNJA SA POTPISOM – I NAZNAKOM: PRATITE ŽUPNE 

OGLASE ŽUPE VALPOVO! 

ŽUPA SV. FILIPA I JAKOVA, BOCANJEVCI I GORICA 

 /Slijedi isti tekst o misama, pučkim pobožnostima i liturgijskim slavljima – kao prethodno!/… 
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 MISU SLUŽE ŽUPNIK I KAPELAN U ŽUPNOJ CRKVI U VALPOVU BEZ NARODA!!! Uz prisutnost 
nužnih osoba – č. č. sestre! Svakodnevno na nakane koje su predviđene i oglašavaju se na 
oglasnoj ploči. 

 U nastavku internetske župne stranice župnik obavještava: 
 

U s k r s  u 10,00 
 MISA NA STV IZ ĐAKOVAČKE KATEDRALE NA USKRS U 10,30 … Pratite župne oglase 

župe Valpovo! 
 U teškim vremenima iskušena naše vjere pokušajmo doživjeti snagu Božju koja 

donosi spasenje u zahvalnosti Bogu jer je s nama u svakom času kušnje i trpljenja! 

S pogledom na Isusov križ i smrt potvrđujemo svoju vjeru u Kristovo i naše uskrsnuće. Ovaj Uskrs neka 
Vam bude izvor snage, vjere, ufanja i ljubavi! 

BLAGOSLOVLJENE Uskrsne blagdane 

Želi vam 

Zvonko mrak, župnik u Valpovu. 

 Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica  -  Župni oglasi 19. Travnja 2020. Godine-u pandemiji 
korona virusa. 

 Dragi župljani! Župni ured je otvoren za hitne potrebe. 
 Sakramentalna(krštenja, ispovijed, bolesnička pomazanja) i druga liturgijska slavlja su otkazana. 

Ispovijed i bolesnička pomazanja samo u smrtnoj opasnosti. Sprovod u krugu obitelji bez 
sprovodnih misa. Misa je svaki dan bez naroda, na upisane nakane i sprovodne … 

 Misa na HTV 3 je svaki dan u 18 sati, nedjeljom u 10 sati. 
 Misa iz đakovačke katedrale na Slavonskoj televiziji na 2. Vazmenu nedjelju, 19. Travnja 2020. Je 

u 10,30 sati. 
 Uskrsli Krist kojega slavimo u ovim vazmenim vremenima daje nam snagu strpljivosti da 

ostanemo poslušni uputama državnih i Crkvenih vlasti. Osobna i obiteljska molitva treba ostati 
svakodnevna i ustrajna s pouzdanjem u Gospodina. 
 

Corona virus 

     Početkom godine pojavio se u Sjeveroistočnoj Kini i brzo se proširio u Aziji, Europi, Amerikama i 
Australiji. Već za dva mjeseca proširio se u 50 država. U Europi centar je bila Italija u kojoj je najviše ubrzo 
obolilo. Također Španjolska je druga po oboljelima ( u danu 811 zaraženih). Preko trećine zaraženih trećina 
je umrla. Sve države objavile su preventivu ukidanjem prelaska granica i kontaktni način. Sredinom ožujka 
zatvorene su granice, obustavljen promet kopneni i pomorski. Svi koji su prešli granicu su u 14 dana u 
karanteni po pregledu. Bolnice su odredile zatvorene prostorije za oboljele. Mnogi hoteli pretvoreni su u 
bolnice. Putnički brodovi( i kruzeri – mega putnički brodovi sa više paluba) postali su karantena. Željeznički 
promet se odvija samo do granice. Sve škole i fakulteti su prestali radom a nastava za Osnovne i Srednje 
škole odvija preko TV, također i fakultetska predavanja. ( U Hrvatskoj na 3. I 6. programu). Trgovine rade 
samo u veleprodajnim centrima i to za prehranu. Kupcima je upozorenje da su na rastojanju od 1 metar. 
Stožeri provode upute za ponašanje i zaštitu. Neki nose zaštitne maske na ustima. Dezinfekcija se vrši na 
svim objektima javnih ustanova, a obavljaju ljudi u bijelom u zaštitnim odjelima ( kao skafanderi). 

      U Hrvatskoj od 15 ožujka je uz mjere zaštite trećeg stupnja  oboljelo 50 osoba, u osječkoj bolnici su 7 koji 
su bili u kontaktu sa oboljelima pa su dospjeli u karantenu. Oboljelih po nekoliko su u Rijeci, Zagrebu i 
Varaždinu. U Splitu je usidren talijanski brod i cijeli je karantena. Stožeri za borbu protiv korone virusa 
upozoravaju da je panika gora od bolesti, stoga se treba odgovorno ponašati i držati uputa stožera koji za 
sada vlada situacijom u Hrvatskoj. Nekima lakše oboljelima se određuje kućna karantena. 
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Crkva se također pridržava uputa. Otkazani su uskrsni obredi uz prisutnost vjernika ( papa Franjo). 
Zabranjeni su svi skupovi preko 100 osoba. U crkvama su prazne škropionice sa svetom vodom. Ne 
podjeljuju se pod misom „pružanje ruku za mir“, a pričest se dijeli „smo na ruku“.  Našoj nadbiskupiji ( i župi 
Valpovo) uvedena je molitva BD Mariji i sv. Roku koja se moli po završetku mise. … 

Izvješće od 16. Ožujka do 26. Travnja 2020. Nalazi se opširno, o situaciji u svijetu i Republici Hrvatskoj u 
spomenici župe Valpovo signature A-XI-4; stranica 176. Do 205. 

TV vijesti 22. Ožujka 2020. 1. I 4. program: 

o U Hrvatskoj ukupno 235 oboljelih od korone virusa, 35 novih slučajeva. 
o ZAGREB su pogodila 3 snažna potresa, pred jutro u 6,20 sati, potres 5,3 stupnja po Rihteru. Jedno 

dijete – djevojčica 15 godina je teško ozlijeđeno pa je u kritičnom stanju ( poslije nekoliko dana je 
umrlo). 

o U Zagrebu obustavljen je javni i gradski promet osim taxi službe. 
o Odlomio se vrh južnog tornja zagrebačke katedrale; mnogo starijih zgrada oštećeno. Po gradu, a 

posebno centar ima ruševina. 
o Misa će se prenositi STV iz Đakova, umjesto iz Zagreba, crkve sv. Marka koja je jako oštećena 

potresom. 
o U svijetu više od 300 tisuća oboljelih, od korona virusa. 
o Potres se osjetio u Velikoj Gorici, Koprivnici, Varaždinu, Međimurju i Križevcima. 
o Crkva bazilika Srca Isusova u Zgb. –Palmotićeva ul. Je jako oštećena, dio stropa i srušen je kor. 
o Bolnice u Osijeku i Splitu spremne za prihvat pacijenata. 
o Pored korone virusa i potresa Zagrebčani su suočeni sa hladnim vremenom i snijegom. 
o Oštećene su i crkve u Zagrebu pogotovo starije: Franjevački samostan na Kaptolu i crkva sv. 

Katarine na Strossmayerovom šetalištu, kao i stara arhitektura grada. 
o Bolnice su manje oštećene, osim u Kljajićevoj ulici, neki dijelovi. 
o Vojska pomaže u rasćiščavanju ulica od materijala koji je najviše u centru grada. Mehanizacijom 

samoutovarivača i 230 vojnika, a u pripremi je 300. 
o Prema vijestima u 19 sati na TV-u 1. Program, bilo je tri potresa u 6,24 sati, 5,5 stupnjeva; 4,8 

stupnjeva i 3,8 stupnjeva po Rihteru ( 22. Ožujka 2020. Godine). 
o Republika Hrvatska: navečer 22. 3. 2020., ukupno zaraženih 254; novo zaraženih 48; na 

respiratoru 5. 
o Papa Franjo izrazio je bliskost sa pogođenima potresom. 
o SLIJEDE TV OBAVIJESTI PO DANIMA … 
 VELIKA SUBOTA: 11. TRAVNJA 2020. – kronologija dana: 
 Italiji stigli ruski liječnici u pomoć oko 10-tak. 
 SAD – New Jork, smješteni po gradu trijažni šatori, a ambulantna kola dovoze pacijente. 
 RH – 39 oboljelih: ukupno 1.534; 21 umrlih; 323 ozdravljenih. 
 Svijet: 1,710.798; zaraženih ; 103.512 umrlih; 382.073 izliječenih. 
 SAD oboljelih pola milijuna. // Rusija pojačava restrikcije. 
 RH – Izvješće po županijama, 11. Travnja 2020. Godine. 
 Županije             slučajevi:    preminuli: 
 Osječko-Baranjska   82                  5 
 Požeško-Slavonska    3                  0 
 Varaždinska              35                  0 
 Virovit.-Podravska     4                  0 
 Vukovarsko-Srijem. 33                  0 
 Brodsko-Posavska    18                 1 
 Kopriv.-Križevačka    23                 0 
 Zagrebačka               109                 0 

ŽUPNA OBAVIJEST – 11. TRAVNJA 2020. 
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 Crkva je otvorena od 9 do 19 sati. // Dežurstvo u crkvi; 
 Dezinfekcija na ulazu; razmak 2 metra; najviše 10 osoba. 
 Ne bolesnima i starijima od 65 godina! Neki se oglušuju na ovo. 
 Vazmeno bdijenje u Đakovu na STV i HTV-3 u 20,30 sati. 
 Vazmeno bdijenje u Valpovu je prije ovoga na televiziji – bez naroda!. 
 Obiteljska molitva za Uskrsni blagoslov jela: Gospodine Isuse Kriste, Ti svojom smrću i uskrsnućem 

obnavljaš svijet. Uskrsnuvši od mrtvih, ukazao si se učenicima u lomljenju kruha, molimo te, 
blagoslovi hranu što smo je pripravili i daruj nam zahvalna srca. Nauči nas da Tebe kao gosta 
primamo u svojoj braći i sestrama. Primi nas jednoč kao sustolnike u svome kraljevstvu. Koji živiš i 
kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. 

 U teškim vremenima iskušenjima naše vjere pokušajmo doživjeti snagu Božju koja donosi spasenje 
u zahvalnosti Bogu jer je s nama u svakom času kušnje i trpljenja. 

 Obavijesti su također i za filijale Šag, Nard i Vinogradce i župu Bocanjevce i filijalom Gorica. 
 

ŽUPNI OGLASI – 5. TRAVNJA 2020.GODINE 

U pandemiji korona virusa covid-19 odlukom HBK od 20. Ožujka 2020. U svim crkvama u Hrvatskoj 
ukinute su sve mise, pučke pobožnosti i liturgijska slavlja, u crkvama i sva vjerska okupljanja prema 
stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske. 

Molitva nam je potrebna i nužna. S Božjom pomoću i zagovorom BDM i svetih! 

Sprovod u krugu obitelji bez sprovodnih misa. – Pratite župne oglase! 

 Slijede obavijesti o službenim misama po plaćenim nakanama. … 
 Slijede obavijesti o događanjima oko Uskrsa … 
 Obavijesti Hrvatskog zdravstvenog zavoda za javno zdravstvo. … 
 Slučajevi susjednih država: Slovenija 1.188; Austrija 13.744; Mađarska 1.310; Srbija 3.105; Bosna i 

Hercegovina ( B i H ) 917; Crna Gora 262; Italija 147.577. = Ažurno stanje na internetu 11.4.2020. 
 

U s k r s  - 11. Travnja 2020. 
 Papa podijelio blagoslov „Urbi et orbi“ , u 12 sati i čestitka! 
 Svijet, gotovo 1,800.000 zaraženih. // SAD 20.500 umrlih od c. v.; oboljelih preko 500 tisuća, a 

najteže stanje je u državi New Jork.  // Francuska 400.000 zaraženih korona virusom. 
 Slovenija uvela sedmo-dnevnu karantenu umjesto 14 dana. // U Njemačkoj br. oboljelih u padu. 
 U Japanu u porastu od c. v. 
 Vjerski vođe čestitali su Uskrs vjernicima i svima dobre volje. 
 Održane su mise uskrsnuća u subotu navečer i na Uskrs. 
 Mise poldanice: TV prijenosi: Zagreb HRT 3 i Đakovo STV Osijek. 
 U SUBOTU: Obred uskrsnuća služio je kardinal Josip Bozanić uz susluženje župnika crkve „Tijela 

Kristova“ u Zagrebu –Sopot, TV prijenos. Pjevali su solisti ( 5 pjevača iz zbora) HRT zbora Zagreb ( 
Tomislav Meštrić – evanđelista u petak na Muci po Ivanu, u subotu svečanu pjesmu – exultet – 
uskrsnuća; Nikolina Pinter – sopran; Borna Puškarić ; Josip Čajko i još neki). Svećenik Dubravko 
Ćepulić tajnik nadbiskupije. Čitači su svaki dan bili drugi po dvoje. TV prijenos kao i svaki dan HRT 3 
program. 

 IZ ĐAKOVAČKE KATEDRALE: SUBOTA, SVEČANO USKRSNUĆE VODIO JE POMOĆNI BISKUP IVAN 
ĆURIĆ SA SUSLUŽITELJIMA…; TV PRIJENOS STV OSIJEK. 

 USKRS – TV PRIJENOS IZ ZAGREBA HRT 3; ĐAKOVO ISTI SASTAV – STV – 10 OSIJEK. 
 Prije objava Stožera u 15 sati, emitiraju se obavijesti, upozorenja i savjeti za „Doba corona virusa“. 
 Stožer: RH 66 novo oboljelih; umrlih 23; ukupno oboljelih 1.600; ozdravljenih 373. 
 Svijet: oboljelih 1,800.000; izliječenih 411.590; preminulih 109.786. 
 SAD zaraženih 530.000 – epidemija u početku. 
 Osječko-Baranjska županija: oboljelih 82; preminulih 5.//Ostale slavonske župan. Su na istom nivou. 
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 Mogućnost infekcije kućnih ljubimaca od c. v.// Mjere protiv širenja c. v. diljem Europe. // Živjeti 
zdravo kod kuće !!!. 

Napomena uz bilješke: Još uvijek se malo zna o tom raširenom covid-19 virusu. Ove kratke bilješke su 
samo općenite od kada se pojavio: 

31. prosinca 2019.kineske vlasti su objavile veće upale pluća u gradu Wuhan ( 11 milijuna stanovnika). 
Poznat je kao studentski grad u provinciji Hubei. Prvi slučajevi zabilježeni od epidemiologa na tržnici 
Huanan Woholesale Market, veleprodajnom tržnicom morskih i drugih životinja. 

7. siječnja kineske zdravstvene vlasti, objavile otkriće novog virusa radi upale pluća u gradu Wuhanu. 
Provedena je javna dezinfekcija javnih površina. Ali studenti su odlazili i svojim kućama ( već kao 
zaraženi) po svijetu i tako se zaraza proširila izvan Kine. 

30. siječnja svjetska zdravstvena organizacija proglasila je epidemiju korona virusa javna radi brzine 
kojom se širila.  

11. veljače 2020. Proglašena je prijetnja od međunarodnog značenja i velikog broja nepoznanica s njom 
u vezi i dobila je kraticu covid-19 ( engleski: Coronavirus disease 2019.). 

25. veljače zabilježen je prvi slučaj u Hrvatskoj. Tada je u svijetu registrirano 80.134 oboljelih te 2.698 
umrlih od c. v. 

2. ožujka 2020. EU je podigla rizik od c. v. s umjereni na visoki. 

4. ožujka Italija poduzima mjere, ograničenja, škola, putovanja i rada trgovačkih centara. 

5. ožujka zabilježeni prvi slučajevi zaraze c. v. u Sloveniji i Mađarskoj. 

8. ožujka 2020. Italija ograničava ulazak i izlazak u Sjevernu Italiju sa Slovenijom. 

11. ožujka 2020. WHO je proglasio globalnu pandemiju c. v. 

Obavijesti HZJZ – za susjedne države: oboljeli slučajevi: Slovenija 1.205; Austrija 13.945; Mađarska 1.410 
Srbija 3.350; B i H 986; Crna Gora 267; Italija 152.271. = Podaci su sa interneta, 12.travnja 2020. U 14 h 

TV vijesti 17. Travnja 2020. 

 Stožer RH : Borba protiv širenja korona virusa; - štićenici Doma za starije; korona virus u domovima 
za starije. 

 Svijet: Ukupno oboljelih 2,119.301; umrlih u jednom danu 535; preminulih 142 tisuće. 
 Europa: Ukupno oboljelih 989.379; Umrlih 90 tisuća// Njemačka umrlih 860. V. Britanija 861 umrlih. 
 SAD 642 tisuće oboljelih, 5,2 milijuna izgubilo posao. 
 Božinović – Civilna zaštita: Na terenu je angažirano 25 tisuća osoba u borbi protiv c. v. 
 RH ukupno zaraženih 1.791 osoba; novo zaraženih 50; oporavljenih 529; preminulih 35// Osijek 

jedna osoba oboljela; RH testiranih 20.500; izliječenih 600.// Svijet 2 milijuna zaraženih,umrlih 146 
tisuća. // Zagreb – Dom Tomislav za stare – 19 zaraženih pa bolesne premještaju u hotel. 

 Svijet: slučajevi 2,197.161; izliječenih 557.617; umrlih 147.512. 
 Počinju radovi na skidanju vrha sjevernog tornja na zagrebačkoj katedrali. 

Posuđeno iz štampe: „Glas koncila“, 26. Travnja i 3 svibnja 2020. Godine, br.17 – 18 – Naslovnica, str. 1 foto. 

„Uspješno izvršeno uklanjanje vrška sjevernog zvonika. – Ranjena katedrala spašena od iznimne ugroze; 
Piše Ivan Miklenić. 
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U z pomoć dizalice – teret je preko 30 tona, manipulaciju su izveli arhitekt zadužen za katedralu obnovu i 
vojna inženjerija Hrvatske vojske; Južni zvonik je u potresu 22. Ožujka ostao bez svoga 13,5 metara visokog 
vrška, teško oštećen, zapravo za više od 10 cm pomaknut iz svog ležišta i vršak sjevernog zvonika. 

U dva tjedna pripremanoj akciji različiti stručnjaci, statističari, prof. Rudarsko-geološkog-naftnog fakulteta, 
alpinista, HV stručnjaci za upravljanje dizalicama iz tvrtke „Zagrebtrans“ i MUP-a uspješno je privedena 
kontrolirana eksplozija kojom je vršak zvonika odvojen od ostalog te je ostao dobro privezan visjeti na 120 
metara visokoj i 500 toma teškoj dizalici koja ga je polagano za 20-ak minuta spustila na predviđeno mjesto 
– drveno postolje pokraj katedrale. Na vrhu je izgledao malen, no spušten djeluje zapanjujuće velik. … 

Zagrebačka katedrala stoji kao simbol, kao istinska poveznica cijeloga Hrvatskog naroda. Ova katedrala 
svojim značenjem seže do srca ljudi diljem svijeta, što je pokazalo i očitovanje suosjećanje koje je ovih 
tjedana dolazilo do nas. Da bi oštećenost na našoj katedrali bila zacijeljena, potrebni su ljudi, njihovo 
znanje, spremnost i odvažnost, ljudi koji ovih dana očituju ne samo darovane im sposobnosti, nego i 
ljubav.“( Od 18. Do 26. travnja 2020. vidi „spomenicu“ župe Valpovo, signatura A-XI-4). 

ŽUPA SV. FILIPA I JAKOVA, BOCANJEVCI I GORICA 

Župni oglasi 26. Travnja 2020. U pandemiji korona virusa 

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održane u četvrtak, 23. Travnja 2020. Obznanjene su mjere 
popuštanja u pandemiji koronavirusa na mnogim područjima društvenog i zajedničkog života u Republici 
Hrvatskoj u tri faze: Od 27 travnja 2020. Do 4. Svibnja 2020. I od 11. Svibnja 2020.U koordiniaciji s 
Hrvatskom biskupskom konferencijom donesene su i odluke o vjerskim okupljanjima. Očekujemo upute 
HBK usklađene s Državnim kriznim stožerom. 

To znači da mise s narodom mogu biti od 2. Svibnja 2020. Mise u nedjelju 3. svibnja 2020. U župnoj crkvi će 
biti po redovitom rasporedu u 8, 9,30 i 18,30 sati. 

Nedjelja 3. svibnja 2020. je 4. Vazmena nedjelja, nedjelja duhovnih zvanja i nedjelja župnog euharistijskog 
klanjanja – klečanja u Valpovu. Od 10,30 do 18 sati. To će biti vrijeme naše vjerničke zahvalnosti Bogu. 

U Bocanjevcima u nedjelju 3 svibnja 2020., misa u 11 sati – Crkveni god, sv. Filip i Jakov, apostoli. 

U Nardu u nedjelju 3 svibnja misa u 8,30; Šagu također u 9,30 sati. Sve će biti mjere u skladu s 
epidemiološkim uputama o dezinfekciji, o distanci, o socijalnom ne-kontaktu i ne dolasku bolesnih i starijih 
od 65 godina kojih se treba striktno držati. Isto tako će biti ograničen broj ljudi u crkvi unutra i izvana. U 
skladu s objavljenim odredbama iz Vlade Republike Hrvatske, može raditi i župni ured u redovitom 
rasporedu od 27 travnja 2020. Od ponedjeljka do petka od 9 do 11 i od 17 do 18 sati. Ured će raditi u skladu 
s epidemiološkim uputama o dezinfekciji, o distanci, o socijalnom ne-kontaktu. Još ovaj tjedan misa je svaki 
dan bez naroda, na upisane nakane i sprovodne. … 

Misa na HTV 3 je svaki dan u 18 sati, a nedjeljom u 10 sati. Misa iz đakovačke katedrale na slavonskoj 
televiziji na 2. Vazmenu nedjelju, 19 travnja 2020. Je u 10,30 sati. 

Osobna i obiteljska molitva treba ostati svakodnevna i ustrajna s pouzdanjem u Gospodina. 

ŽUPNI OGLASI 3 SVIBNJA 2020. u pandemiji koronavirusa 

U pandemiji korona virusa krizni stožer i HBK ponovno su dopustili vjerska okupljanja, a to znači mise s 
narodom, kao i druga liturgijska slavlja uz pridržavanje fizičkog distanciranja sudionika kao i uz pojačanu 
osobnu higijenu prostora. Vjerske obrede može se obavljati i na otvorenome. Nije ograničen broj sudionika, 
ali je preporuka i dalje da ne dolaze starije osobe i kronični bolesnici i akutno bolesni ( kašalj, kihanje, 
prehlada, povišena temperatura – mjeriti temperaturu prije polaska na misu ). 
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Preporučljivo je koristiti zaštitne maske preko usta i nosa tijekom boravka u zatvorenom prostoru. To 
posebno vrijedi za svećenika kod podjele pričesti te za osobe zadužene za prikupljanje milostinje. Pri ulasku 
i izlasku sudionice trebaju dezinficirati ruke na ulazu u crkvu. Ostale odredbe mogu se pročitati u 
Preporukama HZJZ objavljenim 30. Travnja 2020. I odredbama HBK. Nedjelja 3. Svibnja 2020. Je 4. Vazmena 
nedjelja, Dobrog Pastira dan duhovnih zvanja i Euharistijskog klanjanja u Valpovu. Od 10,30 – 18,30 3 
svibnja 2020. 4. 4. Vazmena nedjelja. BOCANJEVCI, misa u 11 sati, crkveni god, sv. Filip i Jakov apostoli. 6 
svibnja, srijeda, BOCANJEVCI, misa u 17 sati // 10 svibnja 5. Vazmena nedjelja GORICA – misa u 9,30 – 
jutarnja misa; 13. Svibnja 2020  srijeda, BOCANJEVCI, misa u 17 sati. 

ŽUPA VALPOVO – ČETVRTAK, 14. SVIBNJA 2020. – sv. Matija, ap. 

Papa Franjo je pozvao na : Dan molitve, posta i dijela ljubavi kako bi čovječanstvo, osnaženo Božjom 
pomoću, prebrodilo pandemiju izazvanu korona virusom. 14. Svibnja 2020. svi vjernici zajedno, vjernici 
različitih tradicija, mole, poste i čine djela ljubavi … Svaki pojedinac je pozvan na duhovnu sabranost u 
svojoj nutrini, pred Bogom i svojom savješću, u povezanosti s milijunima onih koji se iskrena srca trude 
živjeti po duhovnom nadahnuću „vjere u Boga koja ujedinjuje razjedinjena srca i uzdiže ljudski duh“ 
…izručujući Božjoj dobroti i milosrđu sve nakane i žrtve, napose za bolesnike i preminule, kao i sve 
djelatnike u zdravstvu, znanosti o gospodarstvu, u našoj domovini i diljem svijeta. Svemu pridružimo 
zaufanu prošnju nebeskoj Majci: 

„O Marijo, ti na našem putovanju trajno blistaš kao znak spasenja i nade. Povjeravamo se tebi, Zdravlju 
bolesnih, koja si podno križa bila pridružena Isusovoj boli, ostavši stamena u vjeri. Ti, Najvjernija 
zagovornice naša,, znaš što nam je potrebno; sigurni smo da ćeš, kao nekoć u Kani Galilejskoj, providjeti 
da se nakon ovoga časa kušnje vrate radost i slavlje. Pomozi nam, Majko Božje ljubavi, suobličiti se 
Očevoj volji i činiti ono što nam kaže Isus, koji je na sebe uzeo naša trpljenja i preuzeo teret naših boli da 
nas po križu dovede do radosti Uskrsnuća. Amen. 

POSUĐENO IZ ŠTAMPE  

„Josipovo u Bocanjevcima“ – Filip i Jakov 

… „Ne smijemo zaboraviti spomenuti naše etno selo Bocanjevce u kojem bi da nije korone virusa, kirvaj bio 
istoga dana kad i u Belišću, 1 svibnja ( bez obzira na to što je spomendan patrona njihove crkve 3 svibnja ). 
Naravno ove godine to nije bilo tako, nego su Bocanjevčani svoje nebeske zaštitnike, svetog Filipa i Jakova, 
proslavili u svojoj crkvi nedjeljnom sv. Misom, prvom od ublažavanja mjera HZJZ-a koju su služili župnik 
velečasni Zvonko Mrak i župni vikar velečasni Luka Ćosić. ( „Belišćanski list,“ travanj, br.63, str. 10.-Monika 
Đogaš). 

VJERSKI TELEVIZIJSKI PROGRAM MEĐU GLEDANIJIM – ZAGREB 

Podaci „AGB Nelsena“ o gledanosti vjerskih prijenosa 

     Da su vjernicima nedostajala euharistijska slavlja svjedoče i podaci o gledanosti misa na programu HR 
koje su svakodnevno iz župe crkve „Tijela Kristova“ u zagrebačkom naselju Sopot predvodili biskupi i 
svećenici zagrebačke nadbiskupije. Uoči Velikog tjedna od 30. Ožujka i 5 travnja prijenos nedjeljne mise na 
Cvjetnicu 5 travnja koju je predvodio kardinal Josip Bozanić bila je među 5 najgledanijih emisija za ukupnu 
populaciju, smjestivši se na četvrto mjesto. Prema podacima „AGB Nelsena“ od svih ljudi koji su u tom 
trenutku gledali televiziji čak 47,12 % njih je gledalo prijenos Euharistijskog  slavlja, a to je ukupno 545.421 
gledatelj. Podaci za ostale nedjeljne mise pokazuju da je na treću Vazmenu nedjelju 26 travnja misu na HTV-
1 pratilo 328.406 gledatelja, a na Uskrs čak 555.878 gledatelja. I prijenosi dnevnih misa na HTV 3 koje su se 
slavile u 18 sati bile su gledane, pa je tako mise u prosjeku pratilo oko l38 tisuća gledatelja ( najviše ih je 
pratilo 22. Ožujka – njih 190.181).  

Zanimljivi su podaci o gledanosti papina izvanrednog blagoslova „Urbi et orbi“ zbog korona virusa 27 
ožujka. Prijenos na Prvom programu HTV –a gledalo je 587.025 gledatelja i u tom tjednu to je bila treća 
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najgledanija emisija na ciljnoj skupini Total individuals (ALL 4+) koja obuhvaća ukupnu populaciju od 4 
godine na više.  

No taj su prijenos iz Vatikana gledale i mlađe osobe, relativno nezainteresirane za takav tip emisija. 
Promatrano na tzv. „generaciji x“, koja obuhvaća mlađe u rasponu između 18 i 34 godine „Urbi et orbi“ 
našao se također na trećem mjestu najgledanije emisije u tom tjednu jer je njih 56.822 gledalo prijenos na 
ciljnim skupinama tzv. „Milleni alsa“, zreloga stanovništva u rasponu godina između 35 i 54 „Urbi et orbi“ je 
bio najgledanija emisija u tom tjednu, prema podacima „AGB Nelsena“. Uskrsni papin „Urbi et orbi“ iz 
Vatikana gledalo je još više gledatelja, njih 613.914 /it/. „Glas koncila“ br.19-20,10.i17. svibnja 2020 str.8. 

Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

Župni oglasi 10 svibnja 2020. U pandemiji koronavirusa 

U pandemiji koronavirusa na vjerskim okupljanjima i dalje je nužno pridržavanje fizičkog distanciranja 
sudionika kao i uz pojačanu osobnu higijenu i higijenu prostora. Nije ograničen broj sudionika, ali je 
preporuka i dalje da ne dolaze starije osobe i kronični bolesnici i akutno bolesni ( kašalj, kihanje, 
prehlada, povišena temperatura). 

Preporučljivo je koristiti zaštitne maske preko usta i nosa tijekom boravka u zatvorenom prostoru. Pri 
ulasku u crkvu sudionici trebaju dezinficirati ruke. 

10 svibnja 2020. 5. Vazmena nedjelja – Gorica, misa u 9,30 sati (JM) 

13 svibnja 2020. srijeda, Bocanjevci, misa u 17 sati 

17 svibnja 2020 6. Vazmena nedjelja, Bocanjevci, misa u 8,30 sati 

21 svibnja 2020 četvrtak, SPASOVO BOCANJEVCI, misa u 17 sati 

23 svibnja 2020 subota, Bocanjevci, ispovijed od 9,30 (dok ima vjernika) 

24 svibnja 7. Vazmena nedjelja, BOCANJEVCI, misa u 9,30 sati 

27 svibnja 2020 srijeda, BOCANJEVCI, misa u 17 sati. 

TV vijesti 13 svibnja 2020. 

 RH stožer:      slučajevi    2.213;        oporavljeni     1.834;    preminuli      94. 
 Svijet                   „      4,363.906;               „         1,613.346;         „       293.547. 
 Susjedne države – slučajevi: Slovenija 1.463; Austrija 15.997; Mađarska 3.341; Srbija 10.243; B i H 

2.181; C. Gora 324; Kosovo 919;  Italija 221.216. 
 U zadnja 24 sata 3 novo preminulih; 6 novo dijagnosticiranih osoba. 
 Svi mogu putovati Hrvatskom, osim Bračana. // Potresi oko Rijeke i Crikvenice. 
 RH na respiratoru je 9 bolesnika, hospitaliziranih je 150, 9 manje nego jučer; otpuštenih 702; kod 

kuće oporavljenih 1132, 17 više nego jučer, oporavljenih imamo ukupno 1.834, odnosno 26 više od 
jučer. // Negativno 76 uzoraka s Brača. 

 U Srbiji 67 novo zaraženih; pravila za ulazak u zemlju; preminulih 220; oporavljenih 3.600 od c. v. 
 Na sjeverni zvonik zagrebačke katedrale stavljen je željezni križ, a idućih dana stavit će i drugi na 

južni. 
Tv vijesti 18 svibanj 2020.- Ažurirano u 14 sati – Internet 

• RH       slučajevi 2.228;           oporavljenih     1.946;      preminulih       95. 
• Svijet         „ 4,821.725;                 „            1,866.581;              „       317.011. 
• Vatikan otvara baziliku svetog Petra.// Europske države popuštaju sa ograničenjima. 
• RH Stožer: dvoje oboljelo od c.v.// Kina sedam novo zaraženih korona virusom. 
• Od pojave korona virusa prošlo je 85 dana. ( od 23. veljače 2020. ). 

TV vijesti 19 svibanj 2020. 
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 RH       slučajevi         2.232;         oporavljeni      1.967;       preminuli        96. 
 Svijet        „         4,911.720;                  „        1,919.656;               „       320.454. 
 RH – 4 osobe zaražene na Brodsko-posavskoj županiji // RH-15 županija bez novo oboljelih. 
 !!! Prvi korak k lijeku: Veliki uspjeh hrvatskog znanstvenika: Dikićev tim otkrio kako usporiti ili 

zaustaviti razmnožavanje korona virusa. 
 Uhićen u Mostaru: Prijetio smrću kardinalu Puljiću zbog mise za žrtve Bleiburga: „ Sve balije, ustaše 

i četnike treba pobiti.“… 

20 svibanj 2020. – Hrvatski zavod za javno zdravstvo – Internet u 14.00 sati. 

RH       slučajevi       2.234;             oporavljeni          1.978;        preminuli      96. 

Svijet        „       5,008.368;                       „            1,974.974;                „    325.325. 

21 svibanj 2020. – HZJZ – 14,01 

RH     slučajevi      2.237;            oporavljeni      1.978;            umrli         97. 

Svijet       „     5,109.043;                   „          2,037.834;                „    330.255. 

Osječko-Baranjska županija: slučajevi 133; preminuli 9. // Nastavlja se proces upisa u prve razrede. 

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO 

Devetnica Duhu Svetomu 2020. 

Devetnica Duhu Svetom 2020. Uz misu od 22. do 30 svibnja. 

Devetnica je namjenjena svim župljanima, a posebno su pozvani župni suradnici iz svih pastoralnih 
skupina. Svaki dan ima  svoju temu. Uz temu dana za propovijed pjevaju se Litanije Duhu Svetom i moli 
zaziv Duha Svetoga. 

1. Petak 22 svibnja 18,30 Vjera –tradicija ili izbor propovijeda župnik  Zvonko Mrak. 
2. Subota 23 svibnja 8,00  BDM Majka Crkve, propovijeda Luka Ćosić kapelan. 
3. Nedjelja 24 svibnja 8, 9,30, 18,30 Kao što Crkva čini Euharistiju tako Euharistija čini Crkvu. Z. Mrak 
4. Ponedjeljak 25 svibnja 18,30 Mudrost Salamona i razumnost Estere, L. Ćosić kapelan. 
5. Utorak 26 svibnja 18,30 Strah Božji-Mojsije,Z. Mrak župnik. 
6. Srijeda 27 svibnja 18,30 Pavlov dar znanja nasuprot slijepom fanatizmu, L. Ćosić kapelan. 
7. Četvrtak 28 svinja 18,30 Pobožnost –Tobija vlč. Ivan Kunčević Đakovo. 
8. Petak 29 svibnja 18,30  Jakost i patnja u licu Joba „pravednika“Z. Mrak. 
9. Subota 30 svibnja 8.00 Savjet –proroci L. Ćosić kapelan 

SUBOTA 30 SVIBNJA 2020. U 19,30 DUHOVSKO BDIJENJE – voditelj velečasni Luka Ćosić kapelan. 
NEDJELJA, DUHOVI ILI PEDESETNICA, 31 SVIBNJA 2020. MISE U 8, U 9,30 I 18,30 – objavljeno na internetu 
župe. 
U Valpovu, 21 svibnja 2020.                                                                          Zvonko Mrak, župnik 
BILJEŠKA: Analizirajući stanje u Hrvatskoj u zadnjih nekoliko dana situacija se znatno oporavila što se tiče 
epidemije kod nas ( osim pogoršanja na otoku Braču: ali se  situacija brzo oporavlja). Tome je dokaz „da 
se može putovati Hrvatskom svi osim Bračana. 
Stoga u našim promatranjima i daljnjem prikazu ne će biti detaljizirano dnevno, nego povremeno ili ako 
dođe do nekog iznimnog pogoršanja što se tiče na svjetskom planu i za Crkvu ako je neka novost.. Za 
sada se u crkvu može ulaziti prema određenim preventivama (što se čini); Dezinfekcija na ulazu, čišćenje i 
dezinfekcija prostora, svećenici što su u obavezi u svetoj službi. … 
 

SPASOVO – UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO je u četvrtak 21. Svibnja u Valpovu su mise u 8,00 i 18,30. U 
Bocanjevcima u 17 sati. – Od petka počinje Devetnica Duhu Svetomu uz misu. 
Uskrsna ispovijed je u župi Bocanjevci je 23. Svibnja – subota od 9,30 sati pa dok ima vjernika. 
24. svibnja 2020. Je 7. Vazmena nedjelja u Bocanjevcima je misa u 9,30 sati. 
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27. svibnja – srijeda, u Bocanjevcima misa u 17 sati. 
30 svibnja 2020. Subota Bocanjevci ispovijed od 9,30 za prvopričesnike i roditelje. 
 

DUHOVI – Bocanjevci, misa i Prva pričest u 11 sati. 
- 3. Lipnja 2020. Srijeda Bocanjevci misa u 17 sati, 
- Misna čitanja: 1. Čitanje Djela apostolskih – Dj 2,1-11. … 
- Misna čitanja: 2. Čitanje 1. Kor. 12, 3b-7,12.13 Prva poslanica sv. Pavla. 
- Evanđelje – Iv 20,19-23 … „Primite Duha Svetoga, kojima otpustite grijehe, opraštaju im se; kojima 

zadržite, zadržani su im.“ 
Misao dana: - propovijed župnika 

Silazak Duha Svetoga na Pedesetnicu na apostole je prelomni trenutak. … Postaju svjedoci Isusa Krista, 
Raspetoga i Uskrsloga. Prestrašeni učenici postaju neustrašivi apostoli i navjestitelji Isusa Krista. Prva i prava  
Devetnica Duhu Svetomu je dobila smisao. … I sada Na dan Pedesetnice sve je postalo jasno. Duh Sveti, Duh 
Istine i Duh Branitelj u obliku vihora i ognja obuzima ih i preobražava. 
                        Postaju svjedoci Mesije… 
Po cijenu života i smrti navještaju Isusa Krista Raspetoga i Uskrsloga, navještaju novi svijet, onaj svijet koji je 
Isus naviještao i nazivao ga Kraljevstvom Božjim. 
                        On se ostvario i dogodio. … 
Zazivajmo Duha Svetoga i molimo: „Dođi Duše Presveti… Jedino na takav način možemo zapaliti svijet i 
svijet učiniti Božjim, a sebe baštinicima Kraljevstva Nebeskoga.-      Zvonko Mrak, župnik 
 

 Hrvatski zavod za javno zdravstvo: Stožer 29. Svibnja 2020. Ažurirano u 14,06 sati – Internet: 
 Sukladno reaktivaciji i organizacije rada kerting djelatnosti i objekata temeljem Odluke o 

prilagodbi mjera tijekom epidemije covid-19, radi zaštite djelatnika i uzvanika preporučuje se 
postupanje sukladno slijedećim preporukama: 

 1. Opće preporuke …  6 točaka … 
 2. Organizacija rada, posluživanje hrane i napitaka … 
 3. Higijena prostora … 

         Najveći broj ljudi      Najveći broj ljudi 
 U zatvorenom prostoru  U otvorenom prostoru 
Od 27. Svibnja 2020.                        100                   150 
Od 15. Lipnja 2020.                        200                   250 
Od   1. Srpnja 2020.                        300                   500 
 

 Dne 29 svibnja rano jutros na južni toranj postavljen je privremeni križ na zagrebačkoj katedrali. 
Bilješka: Zbog vjere u 2018. Godini ubijeno je više od 3.000 kršćana, a progonjeno 300 milijuna. 
(Izvor: Hrvatski radio Vatikan – objavljeno u „Obnovljeni život“ br. 1, 2020.g. str.,9., Niko Bilić, filozofski 
fakultet Zagreb.). 

KAD BROJEVI GOVORE SAMI ZA SEBE 
 Umrlih u svijetu od 1. Siječnja do 1. Svibnja 2020. Godine 

Korona virus                         237.469                   Rak                           2,740.193 
Malarija                                 327.267                   Glad                         3,731.427 
Samoubojstvo                      357.785                   Razne bolesti         4,331.251 
Prometne nesreće               450.388                   Pobačaji                14,184.388 
Izvor: Worldometers, ifo ( Službeni podaci Svjetske zdravstvene organizacije.). 
Zbog čega je virus corone toliko poseban? 
 

ODRŽAN SUSRET PREZBITERIJA Đakovačko – osječke nadbiskupije 
Na Duhovski ponedjeljak, 1. Lipnja 2020. Godine 

 

Na Duhovski ponedjeljak nadbiskup Đuro Hranić održao je u katedrali svečano Euharistijsko slavlje na 
kojem su bili prisutni svi svećenici nadbiskupije. Umjesto na Veliko četvrtak (zbog koronavirusa) sada su 
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obnovili svećenička obećanja, proslavili srebrne, zlatne i dijamantne svećeničke jubileje desetorice 
svećenika i preuzeli sveta ulja, posvećena na Veliki četvrtak 9. travnja. 
    Među sabranima nadbiskup je pozdravio jubilarce: Monsinjora Marina Srakića dijamantnog jubilarca za 
60 godina svećeništva i 30 godina biskupske službe; Monsinjora Ivicu Pažina te sve okupljene svećenike i 
redovnike. … 
    Hranić je u svojoj homiliji govorio o svećeničkoj žrtvi, Majci Crkve koja je u raznim prilikama bila prisutna 
u Isusovom životu i nalazila se u teškoćama a osobito u časovima Isusova otkupiteljskog djela zbog čega je 
došao kao Bogo-čovjek. … 
Kao što je Marija tek vraćanjem svoga Sina Bogu, slobodom od svoga majčinstva, postala sposobnom biti 
Majkom Crkve, našom majkom, zagovornicom i pomoćnicom u našim potrebama. 
   Na kraju homilije nadbiskup je prigodno darivao ovogodišnje jubilarce: Dijamantni jubilej od 60 godina 
slave nadbiskup Srakić i Stjepan Starešina, župnik u miru, dobili su umjetničke slike. Zlatni jubilej 50 godina 
svećeništva slave trojica: Josip Babić, Nikola Jelić i Marko Karliček. Zajedno s njima bio je zaređen i kardinal 
Vinko Puljić. Srebrni jubilej slave: Dr Jurica Pardon, Anđelko Cindori, Stipo Marić, o. Anto Pervan osječki 
gvardijan, te o. Mate Božinović isusovac u osječkoj rezidenciji. Sa zahvalnošću nadbiskup je spomenuo 
pokojne jubilarce: Borisav Romić, Mato Ercegovac, Antun Dević Nikola Grgić i Josip Vrbanić. 
    Prije svečanog blagoslova sabrane je u ime jubilaraca pozdravio nadbiskup Srakić, svima poželivši da 
kroče putem koji vode do 60. Godišnjice misništva. Rekao je da svaki od njih ima svoje životno putovanje 
kao čovjek i svećenik, te se kroz sva ređenja podsjetio na svoje „neobično“ putovanje. … „Želio bih da se mi, 
koji smo u zadnjem razdoblju svoga života, osjećamo doista radosno, sretni što smo bili dionici svećeništva 
ne samo jedan dan, jednu misu, nego 60 godina, 50 godina … Čestitam i svoj mlađoj braći, neka svi ustraju u 
svom svećeništvu, da razmišljajući o prošlosti mislimo na budućnost.“ * 
( Izvor: „Glas koncila“, br.23, 7. Lipnja 2020., str. 20.). 
 

TRAGOM NAPISA: „Nedjelja treba biti neradni dan“ 

U posljednje vrijeme učestalo se govorilo i piše o neradnoj nedjelji. U trenutku epidemije i potresa u ovoj 
godini, učestala su pitanja bila Kriznom stožeru. Međutim, određene strukture, neradna nedjelja je 
neprihvatljiva, isključivo zato što je to „dan Gospodnji“ i jer ima vjersku sastavnicu. …  
     Zagovaratelji rada se predstavljaju kao predani „zaštitnici“ zaposlenih izražavajući bojazan da bi 
„stradali“ gospodarstvo i mnogi ostali bez posla. ... 
     To je svjetonazorno pitanje i da bi mogao biti bilo koji dan u tjednu neradan, samo da nije nedjelja. … 
Dakle to su lijevo orijentirani „stručnjaci“ i štovatelji modernoga „božanstva“ profita i protivnici duhovnosti 
koji ne mogu prihvatiti. … 
     Najveća pak smetnja toj bezpogovornoj poslušnosti i služenju „zlatnom teletu“ misleći da su ljudi, kojima 
je osim tjelesnosti i duhovnost iznimno važna sastavnica njihovog bića, vrijedna i značajna da bi mogli 
ostvariti smisao i puninu života. 
     Za sve ljude dobre volje nedjelja je duhovna, obiteljska, društvena i ljudska vrijednost, a osim toga ima i 
dugu tradiciju i civilizacijsku značajku. Stoga nema dvojbe da je trebamo svetkovati i kao „dan Gospodnji“, 
na što upućuje i Božja zapovijed. *  ( Izvor: „Glas Koncila“, br. 23., 7. Lipnja 2020., str. 30.) 
 
Napomena: „Glas koncila“ br. 23. str.15.: O zagrebačkoj katedrali i biskupu Luki Baratinu!.). 
 
19. lipanj 2020. Stožer RH:  11. Novih slučajeva u posljednja 24 sata zabilježeno 2.280 pozitivnih osoba na 
virus covid-19. Novooboljele osobe dolaze iz grada Zagreba, Zagrebačke županije te Splitsko-dalmatinske 
županije. Dosad su se oporavile 2.142 osobe. Preminulo je 107 osoba. Još je 31 osoba na liječenju. 
HZJZ: Svijet: slučajevi 8,608.595; oporavljenih 4,559.057; preminulih 456.955. 
Premijer Plenković: Pandemija ne jenjava, sve pozivam na oprez i poštivanje ključnih mjera zaštite od 
korona virusa. 
 

N ovi val korona virusa u Hrvatskoj i svijetu! 
o Velike poplave u Srbiji i B i H. // Broj umrlih u Latinskoj Americi 100 tisuća. 
o RH, ako se poveća broj oboljelih, odgovor će biti drugačiji. 
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o U Đakovu novi centar zaraze u samostanu č. s.; u 24 sata još 3 osobe oboljele; Situacija u Osijeku i 
Đakovu pod kontrolom. 

o Novo zaraženih dnevno sve veći broj u Srbiji i B i H. // Od danas nove mjere na granici sa Srbijom i B 
i H. // Nacionalni stožer: Strože mjere u Zagrebu, 11 novih zaraženih. 

o Potres u Mexiku, poginulo 8 osoba, nema veće štete u gradovima.// Za sada najviše umrlih od c. v. 
u Brazilu i Mexiku. 

o RH – u 24 sata 22 nova slučaja oboljelih osoba. 
o Trenutno je Latinska Amerika jedno od najvećih žarišta c. v. 
o Svijet: 9,400.000 ukupno oboljelih; 5 milijuna oporavljenih. 
o RH  slučajeva 2.388 ukupno oboljelih do sada od početka pandemije; 18 osoba je sada na liječenju. 
o Stožer: Uveo karantenu 14 dana za osobe koje ulaze iz Srbije i B i H. 

25. lipnja 2020. – Hrvatska obilježava Spomen neovisnosti. 
 RH – 95 novih slučajeva zaraze. // Osječko-baranjska županija 40 slučajeva zaraze. U bolnici se liječi 

18, izvan životne opasnosti. 
 Svijet:     slučajevi 9,559.350;    oporavljenih 5,198.559;   preminulih 485.613. 
 RH                „                 2.483;              „                    2.149;            „                   107. 
 ĐAKOVO: 3 žarišta, samostan č. s., nadbiskupija i sjemenište. 
 Od ponoći novi režim ulaska u Hrvatsku. U javnom prijevozu obavezno nositi maske-gradovi. 
 U Zagrebu 28 novih slučajeva c. v. 
 U Brazilu raste broj zaraženih poslije popuštanja mjera. 
 Psihijatrijska bolnica „sv, Ivan“ 28 slučajeva pozitivno. 
 Osječko-baranjska županija: slučajevi 201; preminuli 8. ( od veljače 2020.). 

 
Otvoren obnovljeni društveni dom u Gorici: Dne 19. Lipnja 2020. Zapuštena zgrada u centru sela Gorice uz 
crkvu, otvorena vrata novosagrađenog društvenog doma uz  nazočnost zamjenice gradonačelnika Ljerka 
Vučković i drugih članova vijeća Grada Belišća te upravitelja župe Bocanjevci, velečasnog Zvonka Mraka., 
projektanti, izvođači radova te čelnici gradskih tvrtki i institucija i ostali uzvanici. 
Poslije himne domovini koju je izvela Katarina Bošnjak, gostima otvorenja u ime svih mještana obratio se 
povjerenik naselja Milan Strahinec, rekavši da je nakon više od 20 godina društveni dom u Gorici konačno i 
u cijelosti obnovljen i opremljen. – „Sada imamo sve na jednom mjestu, sve je obnovljeno i novo i, vrijedno 
naglasiti, besplatno!“. Zahvala svima posebno gradonačelniku Dinku Buriću i njegovim zamjenicima. … 
Nakon prigodnih riječi, blagoslov i molitvu predvodio je velečasni Zvonko Mrak, upravitelj župe Bocanjevci a 
prostorije je otvorio gradonačelnik Dinko Burić. U svom obraćanju je rekao da je ukupna vrijednost 
investicije oko 653.000 kuna iz gradskog proračuna. Podsjetio je na nedavna ulaganja oko uvođenja nove 
rasvjete i razvoj nove nisko naponske mreže i uređenje prostora oko groblja i da će biti sadnja novog 
drvoreda. ( Belišćanski list, lipanj 2020., str.8.).  
 
NOVE ORGULJE ZA CRKVU: Darovao je Grad Belišće. Promocija je bila 12. Srpnja 2020. Bogoslužju je nazočio 
i gradonačelnik Belišća Dinko Burić a predvodio je upravitelj bocanjevačke župe vlč. Zvonko Mrak. Na misi 
su pjevali članovi KUD-a Šokadija Bocanjevci i Patrik Piškorjanac koji ih je pratio na novom instrumentu. 
Velečasni Z. Mrak je u ime mještana vjernik zahvalio gradonačelniku i Gradu na donaciji. Na novom 
instrumentu je kapelan Luka Ćosić odsvirao dvije skladbe. Vrijedni mještani su svojim angažmanom mnogo 
puta učesnici u slavljima pa su zbog toga i nagrađeni kao složna zajednica. 
 

PROSLAVLJEN BLAGDAN VELIKE GOSPE: Svečanu misno slavlje u Gorici Valpovačkoj. Crkva je posvećena 
Velikoj Gospi. – Mještani Gorice valpovačke crkveni god su proslavili na sam blagdan Uznesenja Blažene 
djevice Marije – Veliku Gospu. Tim povodom u filijalnoj crkvi župe Bocanjevci održana je sveta misa koju je 
pred okupljenim župljanima i gostima služio valpovački kapelan, velečasni Luka Ćosić.  
Da se podsjetimo, ova crkva je uz veliko zalaganje mještana podignuta-sagrađena 1994. Godine i posvećena 
Velikoj Gospi a pripada kao filijalna crkva župi Bocanjevci. 
Otkako je ovo selo dobilo crkvu blagdan Crkvenog goda slavi se u domaćinstvima kao i svi veliki blagdani. 
Dakako, priređuju se obiteljska slavlja i dolaze na kirvaj, rodbina, prijatelji i znanci i takova kućna slavlja 
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tradicionalno se slave uz pjesmu i veselje. Taj dan po običaju šire svoje šatore liciteri i trgovine sa 
bižuterijom, dok prije toga kada nisu imali crkvu Goričani nisu imali prilike slaviti ovaj blagdan. 
A kako to već desetljećima biva, vrhunac proslave u svakom mjestu toga dana su svečana i sveta misna 
slavlja uz sudjelovanje domaćina i gostiju. 
 
STANJE U SVIJETU SA KORONA VIRUSOM SE NE SMANJUJE: U drugom valu broj oboljelih ili zaraženih se 
povećava, jer se pojavljuju nova žarišta. Donose se mjere zaštite, ali situacija izmiče kontroli u mnogim 
državama. Pojavljuju se cjepiva u više država ( Rusija, Amerika, Kina, Njemačka), koja su u pokusnim fazama 
( jer virus se mijenja). No za sve je potrebno vrijeme, da bi se utvrdile sigurnosne mjere i način primanja 
cjepiva. … Osobe u poznim godinama kod jačih oboljenja umiru. Ovoga ljeta širenju bolesti covid-19 
pridonijeli su: Turizam, barovi gdje se zabavlja mlađi svijet, svatovske veselice i nepridržavanje mjera 
zaštite. U sredinama gdje se živi umjereno i poštuju mjere zaštite, ograničeno kretanje i čuvanje, nema 
oboljelih u zabrinjavajućim brojkama ili podvrgnuti liječenju u bolnicama. U nekim državama su protesti 
zbog mjera zaštite i ograničenja. … U svim državama ima negdje više negdje manje zaraženih, izliječenih i 
umrlih. … 
Gospodarske prilike su otežane i uglavnom su po statistikama u neprestanom padu, što raste i zabrinutost 
za zapošljavanje i opće stanje privrednog sustava koji pokazuje tendenciju pada i proizvodnje, potrošnje i 
zadovoljenje potreba za prehranu stanovništva. ( Pad proizvodnje od 40 – 60%; nezaposlenost radnika na 
tisuće). 
Prilike za Katoličke crkve i drugih religija za sada nemaju ograničenja u obavljanju religijskih običaja ( 
procesije i skupovi su reducirani…) ali je mjera zaštite u zatvorenim prostorima obavezna maska i razmak od 
2 metra, što vrijedi i za javne ustanove i trgovine. … 
Preko sredstava informacija i tiska su stalna upozorenja ( ostanimo odgovorni) na poštivanje mjera zaštite, a 
stožeri dnevno izvješćuju o stanju u svijetu i stanjima u pojedinim državama te pojava novih žarišta zaraze ili 
padu broja oboljelih te njihovim uzrocima. … 
Hrvatska je u kolovozu (2020.) imala oznaku – crvenu – t. j. da je država rizika jer su se pojavila nova žarišta 
oboljelih od covid-19.  Dalje se nalazi na listi crvenih uključivši 24 kolovoza t.g. 
Slijede neki statistički pokazatelji (iz interneta) te Hrvatskog Stožera: 
           Broj zaraženih                                                  izliječenih                                        smrtni slučajevi 
RH                  12.081  +225                                                  9.266                                                   201  +1 
SVIJET    27,296.365                                                   19.379.530                                           887.602 
 
U ŽUPI BOCANJEVCI – Gorica nije bilo zaraženih niti u prvom niti u drugom valu korova virusom do sada. 
Bogu hvala!.                           ////////////////////////// 
 
ŽUPA BOCANJEVCI I GORICA: Župni oglasi od 14.lipnja 2020. Do 6. Rujna 2020. Godine. 
U pandemiji koronavirusa na vjerskim okupljanjima i dalje je nužno pridržavanje epidemioloških uputa. 
Krizma za župu Valpovo i Bocanjevce će biti u Valpovu 3. Listopada 2020.u 11 sati. Međutim kasnije je 
došlo do izmjene termina pa će biti 19. Rujna 2020. Godine. 
- 14. Lipnja 2020. U 11 nedjelju kroz godinu, Bocanjevci, misa u 9,30 sati. 
- 17. Lipnja,srijeda,Bocanjevci, misa u 17 sati. 
- 21. lipnja, Bocanjevci, misa u 9.30 sati. 
- 24. Lipnja, sv. Ivan Krstitelj, Bocanjevci, misa u 17 sati. 
- 28 lipnja, Bocanjevci, misa u 18,30 sati. 
- 1 srpnja 2020., srijeda, Bocanjevci, misa u 17 sati. 
- 5. Srpnja u 14. Nedjelju kroz godinu, Gorica, misa u 9,30 sati. 
ŽUPA BOCANJEVCI I GORICA: Župni oglasi na 21 lipnja 2020. … isto kao na 28. Lipnja kako slijedi… 
ŽUPA BOCANJEVCI I GORICA: Župni oglasi 28. Lipnja 2020. U pandemiji korone virusa, potrebno je 
pridržavanje epidemioloških uputa. 

- Krizma za župu Valpovo i Bocanjevce biti će u Valpovu, 19. Rujna 2020. Godine. 
- Velečasni Matej Perić, đakon (radi epidemije korona virusa) ima svećeničko ređenje sutra na 

Petrovo u Osijeku u kon-katedrali u 10 sati. Odlazak na ređenje je privatno, autima, uz potrebnu 
prijavu u župi. 
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- Velečasni Matej Perić ima mladu misu u Tovarniku, 5. Srpnja 2020.. Odlazak na mladu misu je 
privatno, autima, uz potrebnu prijavu u župi. Dar mladomisniku možemo zajedno skupiti i predati 
mladomisniku na mladoj misi. Darove donesite u župni ured. 

- 28.lipnja u Bocanjevcima misa u 8,30 sati. 
- 28 lipnja u Gorici na Presveto Trojstvo misa u 9,30 sati. 
- Mise u mjesecu srpnju u Bocanjevcima 1. U 17. Sati.,12.srpnja u 9,30 i 20. U 17 sati u Gorici. 
- 5. Srpnja, na 15. Nedjelju kroz godinu u Bocanjevcima misa u 11 sati. Promocija klavijature – dar 

grada Belišća. 
- Na 16. Nedjelju kroz godinu, 19. Srpnja,ponedjeljak na blagdan sv. Ilije, misa u Bocanjevcima u 19 

sati. 
- 26 srpnja, u Bocanjevcima misa u 8,30 sati. 

ŽUPA BOCANJEVCI  I GORICA ZA SRPANJ I KOLOVOZ- Župni oglasi: 
- Župa Valpovo zajedno sa č. sestrama priprema se proslaviti blagdan Marije od Propetog Petković, 9. 

Srpnja 2020. Povodom 100-te godišnjice osnutka Družbe Kćeri Milosrđa T.S.R. sv. Franje (1920.-
2020.). Uoči blagdana je trodnevnica 6.7. i 8. Srpnja, u ponedjeljak, utorak i srijedu s misama u 
18,30  sati. Na blagdan u četvrtak 9. Srpnja 2020. Misu u 18,30 predvodi monsinjor Ivan Ćurić, 
pomoćni biskup. 

 
ŽUPA BOCANJEVCI I GORICA – Župne obavijesti za mjesec kolovoz; U pandemiji korona virusa na vjerskim 
okupljanjima i dalje je nužno pridržavanje epidemioloških uputa. 

- Obavijest je za krizmu za Bocanjevce da će biti u Valpovu, 19. Rujna 2020. Godine.!!! 
- Mise u Bocanjevcima u kolovozu: 2.  U 9,30 sati također 9. U 9,30 sati; 16. Kolovoza nema mise!; 23. 

Kolovoza u 8,30 sati i 30 u 9,30 sati i 27 rujna misa u Bocanjevcima u 9,30 sati. 
- Mise u filijali Gorica, 15. Kolovoza –VELIKA GOSPA kada je crkveni god biti će misa u 11 sati. 

Mise u Bocanjevcima u rujnu, 6. Biti će u 9,30; 13. Rujna u 8,30 i 27 u 9,30 i krštenje poslije mise. 
- Mise u filijali Gorica u rujno su: 20 u 11 sati. 
- Također su obavijesti ; Ženidbeni tečaj u Valpovu je 2.,3., 4., 9., 10., i 11 rujna 2020.(srijeda, 

četvrtak i petak) u 19,30 sati u prostorijama Pastoralnog centra. 
- Napomena: Krizme mijenjaju svoj termin – Mogu biti samo 19 rujna ove godine ili na godinu poslije 

Uskrsa. Već je oglašeno za ovu godinu da je krizma 19 rujna.!!! 
 
KRIZMA U VALPOVU – I ZA ŽUPU BOCANJEVCI: Prema promijenjenom rasporedu sakramenat sv. Potvrde 
podijelio je dne 19 rujna 2020. Nadbiskup u miru monsinjor dr Marin Srakić. Svečanost je upriličena na 
otvorenom u crkvenom dvorištu. Svečana misa u 11 sati održana je za 56 krizmanika ukupno na kojoj je 
pjevao zbor sv. Cecilije. Pripreme za krizmu i voditelj bio je kapelan velečasni Luka Ćosić. 
Svečanom danu za krizmanike prethodila je trodnevnica u crkvi gdje su ispovjeđeni krizmanici, roditelji i 
kumovi. Zadnji dan su podijeljene i uspomene. U vremenu korona virusa pripreme su nešto izmijenjene. 
 
ZA ŽRTVE VUKOVARA: Apel Biskupske konferencije za dan 18. Studeni, stradanja žrtava domovinskog rata, 
da se u svim mjestima u Hrvatskoj zapale svijeće, a uoči dana zvone zvona za pokojne, a na dan služi misa u 
crkvama, zahvalimo za dar slobode i molimo za pomirenje i zajedništvo svih žitelja naše domovine. 
Đakovačko –osječki nadbiskup Đuro Hranić uputio je istog dana smjernice i poziv svim svećenicima, Bogu 
posvećenim osobama i vjernicima nadbiskupije uz Dan sjećanja na žrtve Vukovara. Zbog okolnosti covid – 
19 nije moguće organizirati spomen hodočašće, „No to ne znači da ne možemo na dostojan način obilježiti 
taj Dan sjećanja na žrtve Vukovara i Hrvatskog Podunavlja“, te pozvao da se spomen i na župnim razinama 
održi u skladu pisma predsjednika HBK-a. 
U Bocanjevcima su zapaljene svijeće na centru i ulicama i služena je misa na tu nakanu. Taj dan bio je 
neradan, osim prehrane. 
 
NOVA MREŽNA STRANICA ŽUPE VALPOVO: U ponedjeljak 16. Studenoga (2020.) novouređena je i 
otvorena nova mrežna stranica župe Valpovo – www.zupa-valpovo.com. Stranicu je redizajnirao Dragan 
Francuz u suradnji sa župnikom Zvonkom Mrakom i župnik vikarom Lukom Ćosićem. Sadržaj stranici daje i 
župni arhivar Dragan Milošević, a autor fotografskog sadržaja uglavnom je Ladislav Pađen. Stranica donosi i 

http://www.zupa-valpovo.com/
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aktualne događaje u župi i sav arhiv iz bliže i dalje prošlosti s velikom fotogalerijom. Mrežna stranica 
povezana je i s facebook profilom župe Valpovo (ZM). G. K. 48 str.31. 
 
CORONA VIRUS – NOVE MJERE  od 28. Studenog do 21. Prosinca 2020. Ažurno stanje sa 28.11.2020. u 11,02 
sati. 
        Slučajevi                                                            Oporavljeni                                                    Preminuli 
HR               123.693                                        HR               98.465                                                HR           1.655 
Svijet:    62,037.905                                                    42,831.206                                                         1,449.895 
 
Ukupno je 3.987 novih slučajeva u protekla 24  sata, u bolnicama HR ukupno 2.221¸osoba. Također je 
zabilježeno novih slučajeva pa je broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) danas 23.573. Među njima je 
2.221 pacijent na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 262 pacijenta. U protekla 24 sata oporavilo 
se 2.767 osoba, a testirano je njih 11.282. 
       Na grafičkom prikazu za Hrvatsku prikazano da je novi val korone virusa počeo 28 srpnja t.g. a nagli skok 
oboljelih od 7. Studenog došao na 120.000. 
Novo zaraženih na grafikonu je nagli skok novo oboljelih u Hrvatskoj od 23. Listopada. 
 
Najnovije: Ograničenje okupljanja i druge nužne epidemiološke mjere i preporuke donesena sa važnošću 
od 28 studenog do 21. Prosinca 2020. Godine. 
 
OVDJE DONOSIMO PRIKAZ IZ ODLUKA STOŽERA  ZA „KATOLIČKU CRKVU“ i koje vjeroispovijesti imaju 
slična okupljanja. … 
… točka 7. Specifične mjere za Katoličku crkvu: 
 
 Bez blagoslovljene vode na ulazu u crkvu; Dezinfekcija ruku kod ulaza u crkvu. 
 Nema molitvenika ni pjesmarica. 
 Sveta pričest na ruke 
 Nema pružanja ruku 
 Mjere kod ispovijedi … 
 Nema zborskog pjevanja 
 Prikupljanje milostinje  - bez posrednika… 
 Ograničen broj sudionika na primanju sakramenata i obavezno nošenje maski preko lica … 
 Kod vjenčanja i krštenja najviše da je prisutno 10 osoba… 
 Svi da nose maske ---- Malo dijete ne nosi masku zbog opasnosti od gušenja. 
 Bez fizičkih kontakata, rukovanje, ljubljenje i prilikom čitanja je neophodno izbjegavati doticanje. 
 Zbog izvanredne situacije epidemije korona virusa u Republici Hrvatskoj su na snazi preporučene 

mjere resornih institucija. … 
 U Osječko –baranjskoj županiji ima; Slučajevi – 8.338; preminulih 237. 
 U Valpovu broj osoba zaraženih covid-19 premašio je broj 30 a ima i nekoliko smrtnih slučajeva – 

umrli u bolnici, A BOCANJEVCE NISU POZNATI SLUČAJEVI UKOLIKO IH NE BUDE-ZAHVALIMO BOGU! 
 
 VALPOVAČKI DEKANAT – Novi dekan je prečasni Zvonko Mrak : Danom 30. Studenog ove godine 
završava mandat svim dekanima u Đakovačko – osječkoj nadbiskupiji. Postupkom savjetovanja 
nadbiskup je od tri predložena kandidata izabrao i imenovao župnika Zvonka Mraka. … 
Stoga je DEKRETOM broj 859 – 12 / 2020. Imenovao valpovačkog  dekanata; Prečasnim titularom župnika 
Zvonka Mraka od 1. Prosinca 2020. Godine na mandat od pet godina. … 
Dosadašnji predšasnik dužan je izvršiti primopredaju, prečasni Franjo Bodonji zapisnikom u četiri 
primjerka i potpisane poslati na ovjeru nadbiskupiji. Dekan uzima nagradu iz župne blagajne koja se 
nadopunjuje uplatom iz UZUK. 
Predšasniku nadbiskup zahvaljuje za vršenje službe a novoga podstiče na gorljivo vršenje službe, da 
podstiče bratstvo među svećenicima i uzajamnost. … 

Pozdrav i blagoslov u Gospodinu! 
Drago Marković, kancelar v. r.                                        M. P.                         +Đuro Hranić, nadbiskup v. r.  
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Župa BOCANJEVCI 
STATISTIKA ZA 2020. GODINU 

 
Mjesto                  Krštenih              Umrlih          Vjenčanih   prvopričesnici     krizmanici  blagoslov domova 
Bocanjevci               2 muški 0             13                      0           Bocanjevci 7       Bocanjevci 6        122 
                                      Ženski 2       muški 5 
                                                            Ženski 8 
Gorica                                                                                                                                                   Gorica 39 
 
Blagoslov domova i obitelji 25. Siječnja 2021. U 9,30 sati. 
 


