
                   

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO 
ŽUPNI OGLASI 

u pandemiji koronavirusa 
21. veljače 2021. 

1. 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.  

 
 Križni put je srijedom i petkom u 18:00 i nedjeljom na groblju u 15:00.  
 Euharistijsko klanjanje je u četvrtak poslije mise. 
 Župna kateheza za krizmanike je utorkom u 19:30. 
 Župna kateheza za 1. sr. šk. je srijedom  u 19:30. 
 Tečaj priprave za ženidbu bit će od 3. do 11. ožujka. Radi epidemioloških uvjeta 

predavanja će se održavati u župnoj crkvi u Valpovu, s početkom u 19.30.  
 Pričest se dijeli u pandemiji isključivo na ruke. I to treba biti dostojno primanja 

Euharistije. Pričestiti se treba odmah pred djeliteljem pričesti. 
 Uskrsna ispovijed za bolesnike po kućama je 23. ožujka 2021. (utorak). Prijave su u 

župnom uredu. 
 Sastanak župnog ekonomskog vijeća je u utorak u 19:00 u župnom domu. 

  

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


Župna crkva Valpovo 

nakane sv. misa 2021. 
 

21. 2. nedjelja                                   8:00                                                                                                                                                                                                               
1. KORIZMENA NEDJELJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                          9:30  
 
 
 
                                                        18:30  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- za župljane 
 

 + Zvonko, Anđa i Frano Barišić 
 + Darko Ivić 
 
  
 + Ante, Marta i Mato Jurič 
 + Robert Vuksanić 
 

22. 2. ponedjeljak        misa            18:30 
           1. korizmeni tjedan  
KATEDRA SV. PETRA  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 + Jozo i Jela Brkanić 
 + Stjepan i Katica Erić 
 + Lenka Silađija 
 

23. 2. utorak                 misa           18:30   
           1. korizmeni tjedan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 + Marko i Kata Raštegorac 
 + Marica Kasal 
 + Vesna Vujaklija 
 

24. 2. srijeda,                    misa       18:30  
         1. korizmeni tjedan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
          KRIŽNI PUT U 18:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Bocanjavci, misa u 17:00           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 + obitelji Ćilički i Horvat 
 + obitelji Janjić 

25. 2. četvrtak              misa            18:30          
          1. korizmeni tjedan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
         EUHARISTIJSKO KLANJANJE   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 + Ruža i Đuro Marić 
 + Branko, Anđa i Slaven Kuna 

- na nak. ZM 
 

26. 2. petak            misa                   18:30        
          1. korizmeni tjedan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
          KRIŽNI PUT U 18:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 + Blažica Adžić 
 + Anica Rakitovac 

27. 2. subota            misa                     8:00    
                    1. korizmeni tjedan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  + Ana i Antun Skelac 
  + Josip Rajković 
  + obitelji Skelac 
  

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  - 21. veljače 2021. 

u pandemiji koronavirusa 
 

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

 Tečaj priprave za ženidbu bit će od 3. do 11. ožujka. Radi epidemioloških 
uvjeta predavanja će se održavati u župnoj crkvi u Valpovu, s početkom u 
19.30.  

 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 

21. veljače 2021.  1. korizmena nedjelja 
Šag, misa i pepeljenje u 8:30  (JM) 
Nard, misa i pepeljenje u 9:30  (JM) 
Vinogradci, misa i pepeljenje u 8:30   
Bocanjevci, misa i pepeljenje  u 9:30 

28. veljače 2021.  2. korizmena nedjelja 
Nard, misa u 8:30  (JM) 
Šag, misa u 9:30  (JM) 
Bocanjevci, misa  u 8:30  
Vinogradci, misa u 9:30  

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  
 



  
 

Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  21. veljače 2021. 
u pandemiji koronavirusa 

 
 U pandemiji koronavirusa na vjerskim okupljanjima i dalje je nužno 

pridržavanje epidemioloških uputa. Maske su obavezne. 
 Tečaj priprave za ženidbu bit će od 3. do 11. ožujka. Radi 

epidemioloških uvjeta predavanja će se održavati u župnoj crkvi 
u Valpovu, s početkom u 19.30.  

 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 

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 

21. veljače 2021.  1. korizmena nedjelja 
Vinogradci, misa u 8:30   
Bocanjevci, misa  u 9:30  
 

28. veljače 2021.  2. korizmena nedjelja 
Bocanjevci, misa  u 8:30  
Vinogradci, misa u 9:30   

 
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  
 


	www.zupa-valpovo.com
	ŽUPA VALPOVO FACEBOOK
	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
	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

