
                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO 
ŽUPNI OGLASI 

u pandemiji koronavirusa 
7. ožujka 2021. 

3. KORIZMENA NEDJELJA - B – 
www.zupa-valpovo.com 

ŽUPA VALPOVO FACEBOOK 
 
 U pandemiji koronavirusa na vjerskim okupljanjima i dalje je nužno pridržavanje 

epidemioloških uputa: higijena i dezinfekcija ruku, razmak u zatvorenom prostoru 
koliko je moguć, maske su obavezne.  

 Lukno i darovi za obnovu župnih objekata su trajno potrebni. Hvala svima koji su 
platili lukno za ovu godinu i hvala onima koji uplaćuju za obnovu crkve. 

 Župni ured je otvoren od 9:00 do i 11:00 i od 17:00 do 18:00 od ponedjeljka do 
petka.  

 OTVORENA CRKVA je svaki dan od 9:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:o0. 
 Mise radnim danom su u 18:30, subotom u 8:00.  
 Tjedan solidarnosti s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini potiče vjernike u 

Republici Hrvatskoj na molitvenu i materijalnu potporu najpotrebnijima u Bosni i 
Hercegovini. Tako je današnja molitva i milostinja na tu nakanu. 

 Križni put je srijedom i petkom u 18:00 i nedjeljom na groblju u 15:00.  
 Tečaj priprave za ženidbu nastavlja se u srijedu 10. ožujka. Radi epidemioloških 

uvjeta predavanja se održavaju u župnoj crkvi u Valpovu, s početkom u 19.30.  
 Roditeljski sastanak za roditelje prvopričesnika je u ponedjeljak, 8. ožujka u župnoj 

crkvi u 19:00. 
 Čašćenje bl. Marije Petković je 9. u mjesecu. 
 Uskrsna ispovijed za bolesnike po kućama je 23. ožujka 2021. (utorak). Prijave su u 

župnom uredu. 
 Mise vezane uz datum za drugo polugodište 2021. godine upisuju se u župnom uredu.  
 Crveni križ Valpovo poziva na dobrovoljno davanje krvi u ponedjeljak, 8. ožujka 

2021. od 13:00 do 16:00 sati u Crvenom križu Valpovo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


Župna crkva Valpovo 

nakane sv. misa 2021. 
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- za župljane 
 

 + Frano Ivančević 
  
 
 + obitelji Martinčić 
 + Vlado Uranjek 
 + Mirko i +obitelji Novosel  
 

8. 3. ponedjeljak        misa            18:30 
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 + Gojko i Marija Ćirić  
 + obitelji Ćirić 
 + obitelji Majdenić i Jurić 
 

9. 3. utorak                 misa           18:30   
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 + sve sestre Kćeri milosrđa 
 + obitelji Lukašek 
 + obitelji Emes 
 

10. 3. srijeda,                    misa       18:30  
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 + Lenka i Luka Rajčevac 
 + obitelji Kusalić i Škarić 
 + Josip, Kata, Ivan i Martin Špoljarić 
 

11. 3. četvrtak              misa            18:30          
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 + Jela Malenica 
 + obitelji Bingula 
 + Marko i Ivka Filipović 
 

12. 3. petak            misa                   18:30        
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 + obitelji Bibić 
 + obitelji Pavošević 
 + Dana i Mato Grganić 
 + Zvonimir Sitarić 
 

13. 3. subota            misa                     8:00    
                    3. korizmeni tjedan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  + obitelji Parmačević 
  + Stjepan Kutnjak 
  + Drago, Anica i Antun Tomašević 
 

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  - 7. ožujka 2021. 

u pandemiji koronavirusa 
 

 U pandemiji koronavirusa na vjerskim okupljanjima i dalje je nužno 
pridržavanje epidemioloških uputa. Maske su obavezne. 

 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama subotom:  
Vinogradci u 9:00, Bocanjevci/Gorica u 10:00,  Šag u 11:00. Nard petkom u 
17:00. 

 Krizma u Valpovu, 24. travnja 2021. u 17:00.  Prva pričest u Valpovu, 18. 
travnja 2021. u 11:00. 

 Prva pričest u Bocanjevcima, 1. svibnja 2021. u 11:00.    Prva pričest u Šagu, 9. 
svibnja 2021. u 11:00.  Prva pričest  u Nardu, 16. svibnja 2021. u 11:00. 

 USKRSNA ISPOVIJED ZA BOLESNIKE 
ŠAG , NARD          srijeda,   17. ožujka od 9:00 
VINOGRADCI četvrtak, 18. ožujka od 9:00 
BOCANJEVCI četvrtak, 18. ožujka od 10:00 
GORICA  četvrtak, 18. ožujka od 11:00 

 NARD ŠAG VINOGRADCI - USKRSNA ISPOVIJED ZA SVE  
subota, 20. ožujka od 15:00   (dok ima vjernika za ispovijed) 

 BOCANJEVCI, GORICA - USKRSNA ISPOVIJED ZA SVE 
srijeda, 24. ožujka od 17:00 (dok ima vjernika za ispovijed) 

 
 
7. ožujka 2021.  3. korizmena nedjelja 

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

 
14. ožujka 2021.  4. korizmena nedjelja 

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

 
21. ožujka 2021.  5. korizmena nedjelja 

 Šag, misa u 8:30   
Nard, 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  7. ožujka 2021. 
u pandemiji koronavirusa 

 
 U pandemiji koronavirusa na vjerskim okupljanjima i dalje je nužno 

pridržavanje epidemioloških uputa. Maske su obavezne. 
 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama subotom:  

Vinogradci u 9:00, Bocanjevci/Gorica u 10:00,  Šag u 11:00.  
 

 Krizma u Valpovu, 24. travnja 2021. u 17:00. 
 Prva pričest u Bocanjevcima, 1. svibnja 2021. u 11:00. 

 
 USKRSNA ISPOVIJED ZA BOLESNIKE 

VINOGRADCI četvrtak, 18. ožujka od 9:00 
BOCANJEVCI četvrtak, 18. ožujka od 10:00 
GORICA  četvrtak, 18. ožujka od 11:00 

 BOCANJEVCI, GORICA - USKRSNA ISPOVIJED ZA SVE 
srijeda, 24. ožujka od 17:00 (dok ima vjernika za ispovijed) 

 
 
7. ožujka 2021.  3. korizmena nedjelja 

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

14. ožujka 2021.  4. korizmena nedjelja 
Bocanjevci, misa  u 8:30  
Vinogradci, misa u 9:30  
 

21. ožujka 2021.  5. korizmena nedjelja 
Vinogradci, misa u 8:30  (JM) 
Bocanjevci, misa  u 9:30  (JM) 
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