
ŽUPNI OGLASI 2018. 
 SIJEČANJ - PROSINAC 

ŽUPNI URED VALPOVO 



ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO 
ŽUPNI OGLASI 

- 2. nedjelja kroz godinu - B – 
14. siječnja 2018.

www.zupa.valpovo.com 

 Radnim danom mise su u 18.30, a subotom u 8 sati.

 BLAGOSLOV OBITELJI I DOMOVA  - POSLIJE BOŽIĆA 2017. u župi Valpovo  završava danas,
a naknadni blagoslov je u ponedjeljak, 15. siječnja 2018. ili koji drugi dan ovoga tjedna po dogovoru.
14.01. NEDJELJA  od 11 sati  J. KOZARCA.

 Dječja radionica „kod snaše“ nastavlja s radom ponedjeljkom u 9 sati za A smjenu i u 16 sati za B
smjenu. Župna kateheza za prvopričesnike počinje ovoga tjedna. Župna kateheza za sve u drugom
polugodištu počinje drugi tjedan, od 22. siječnja.

 Sastanak župnog ekonomskog vijeća je u utorak, 16. siječnja u 19.30 u župnom domu.

 Molitvena osmina za jedinstvo kršćana održat će se od 18. do 25. siječnja 2018. pod geslom "Desnica
tvoja, Gospodine, snagom se prodiči".

 Dan Sjemeništa u župi Valpovo je u nedjelju 21. siječnja 2018. Tada su na misama bogoslovi
đakovačkog Bogoslovnog sjemeništa i njihovi poglavari koji predvode mise i molitve. Milostinja i
darovi toga dana su za Bogoslovno sjemenište. To je obveza svake župe u Nadbiskupiji da na taj
način pomogne uzdržavanje bogoslova.

 Članovi schönstatskog pokreta, štovatelji Majke Triputa Divne, imaju molitvu i mjesečni susret U
četvrtak, 18. siječnja poslije mise u crkvi.

 Tečaj priprave za ženidbu u Valpovu počinje 7. veljače 2018.

 Hodočašće bl. Mariji Petković na Korčulu je od 27. travnja do 30. travnja 2018. Cijena puta je 650
kn. Kontakt osoba č. s. Danijela Škoro.

 NADBISKUPIJSKO HODOČAŠĆE bl. Alojziju Stepincu,  u Zagreb i Krašić je 3. ožujka 2018. (subota).
Prigodom 120 godina od rođenja i 20 godina od proglašenja blaženim bl. Alojzija Stepinca.  Cijena putovanja
je 140.00 kn. Prijave su u župnom uredu do 20. veljače s uplatom.

 Župni listić br. 11. za razdoblje od 14. siječnja do 3. ožujka 2018. možete uzeti poslije mise.

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe
kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za obnovu
župnog doma. Hvala svima koji su ove godine već platili lukno. Sad je vrijeme da se lukno namiri.
Hvala svima koji doprinose za obnovu župnog doma. Radovi su završili, ali ima još neplaćenih
računa.

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


 
 

Župna crkva Valpovo  

nakane sv. misa 2018. 
14.1. nedjelja                                   8:00     
2. nedjelja kroz godinu – B  – 
                                                      9:30  
            
                                                     18:30  

- za župljane 
 
+obitelji Vučilovski  
 
+Doma i Mato Zrno  
 

15.1. ponedjeljak                           18:30 
2. tj. kroz godinu         

+Mutzhaus Marija  
+Tomo Jurlina  
 

16.1. utorak                                    18:30      
2. tj. kroz godinu         

+Jozo i Mara Đurković  
+Katarina i Josip Sokačić  
 

17.1. srijeda                                 18:30 
sv. Antun, op. 
 

+Branko i Ruža Vidić  
+Tomo Balentić  

18.1. četvrtak                              18:30 
2. tj. kroz godinu         

+Franjo Novak  
+Anica i Jure Grgić  
 

19.1. petak                                   18:30 
2. tj. kroz godinu         

+Vlado Dohnal  
+Ana i Niko Piljić  
 

20.1. subota                                8:00      
spomendan BDM u subotu 
 

+Luka Markota  
+Radoslav Starčević  

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

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

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



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

ŽUPNI OGLASI  - 14. siječnja 2018. 

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8 sati, 9.30 i u 18.30.

Šag: 
21. siječnja 2018. Šag  u 9.30 (JM)
28. siječnja 2018. Šag u 11:00 (ispovijed od 10.30)
4.veljače 2018. Šag u 11:00 sati (blagoslov svijeća i blagoslov grla) 
11. veljače 2018. Šag u 17 sati, Gospa Lurdska, (ispovijed od 16 sati)
18. veljače 2018. Šag u 8:30, pepeljenje (JM)

Nard: 
14. siječnja 2018. Nard u 9.30 (JM)
21. siječnja 2018. Nard u 11:00 sati
4.veljače 2018. Nard u 8.30 (JM) (blagoslov svijeća i blagoslov grla) 
11. veljače 2018. Nard u 9.30  (JM)
15. veljače 2018. Nard u 11 sati, sv. Valentin
18. veljače 2018. Nard u 11.00, pepeljenje

Vinogradci: 
14. siječnja 2018. Vinogradci u 8.30
28. siječnja 2018. Vinogradci u 8:30 (JM)
4. veljače 2018. Vinogradci u 17:00 (blagoslov svijeća i blagoslov grla)
11. veljače 2018. Vinogradci u 8:30 (JM)
18. veljače 2018. Vinogradci, 9.30 pepeljenje



  
 

Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 
ŽUPNI OGLASI  - 14. siječnja 2018. 

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

 
 
BOCANJEVICI – GORICA 

14. siječnja 2018. Gorica u 9.30 

21. siječnja 2018. Bocanjevci u 8.30 (JM)  

4. veljače 2018. Bocanjevci u 9.30 (JM) (blagoslov svijeća i blagoslov grla) 

11. veljače 2018. Bocanjevci u 11.00 

15. veljače 2018. u Bocanjevcima u 17 sati, sv. Valentin 

18. veljače 2018. Gorica u 9.30, pepeljenje (JM) 

 
 
 
 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO
ŠAG – NARD – VINOGRADCI 

I ŽUPA BOCANJEVCI 
SIJEČANJ VELJAČA 2018. 

 Svete mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom su u 8 sati, u 9.30 i u 18.30.

14. siječnja 2018. Vinogradci u 8.30
14. siječnja 2018. Nard u 9.30 (JM)
14. siječnja 2018. Gorica u 9.30

21. siječnja 2018. Bocanjevci u 8.30 (JM)
21. siječnja 2018. Šag  u 9.30 (JM)
21. siječnja 2018. Nard u 11:00 sati

28. siječnja 2018. Vinogradci u 8:30 (JM)
28. siječnja 2018. Šag u 9:30 (JM)

4. veljače 2018. Nard u 8.30 (JM) (blagoslov svijeća i blagoslov grla)
4. veljače 2018. Bocanjevci u 9.30 (JM) (blagoslov svijeća i blagoslov grla)
4. veljače 2018. Šag u 11:00 sati (blagoslov svijeća i blagoslov grla)
4. veljače 2018. Vinogradci u 17:00 (blagoslov svijeća i blagoslov grla)

11. veljače 2018. Vinogradci u 8:30 (JM)
11. veljače 2018. Nard u 9.30  (JM)
11. veljače 2018. Bocanjevci u 11.00
11. veljače 2018. Šag u 17 sati, Gospa Lurdska, (ispovijed od 16 sati)

15. veljače 2018. Nard u 11 sati, sv. Valentin
15. veljače 2018. u Bocanjevcima u 17 sati, sv. Valentin

18. veljače 2018. Šag u 8:30, pepeljenje (JM)
18. veljače 2018. Gorica u 9.30, pepeljenje (JM)
18. veljače 2018. Vinogradci, 9.30 pepeljenje
18. veljače 2018. Nard u 11.00, pepeljenje



 
 

                

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

- 3. nedjelja kroz godinu - B – 
             21. siječnja 2018. 

www.zupa.valpovo.com 
 

 Radnim danom mise su u 18.30, a subotom u 8 sati.  

 Župna kateheza za sve u drugom polugodištu počinje ovaj tjedan, od 22. siječnja. 

 Započinjemo ponovno sa susretima mladih u nedjelju 28. siječnja u 19.30 sati nakon večernje svete 
mise. Pozivamo sve mlade koji se žele pridružiti da dođu na susret.   

 Dan Sjemeništa u župi Valpovo je danas 21. siječnja 2018. Tada su na misama bogoslovi đakovačkog 
Bogoslovnog sjemeništa i njihovi poglavari koji predvode mise i molitve. Milostinja i darovi toga 
dana su za Bogoslovno sjemenište. To je obveza svake župe u Nadbiskupiji da na taj način pomogne 
uzdržavanje bogoslova. 

 Euharistijsko klanjanje je u četvrtak poslije mise.  

 Liturgijski čitači (odrasli) imaju sastanak u petak u 19 sati. 

 Tečaj priprave za ženidbu u Valpovu počinje 7. veljače 2018. 
 

 Hodočašće bl. Mariji Petković na Korčulu je od 27. travnja do 30. travnja 2018. Cijena puta je 650 
kn. Kontakt osoba č. s. Danijela Škoro.   

 NADBISKUPIJSKO HODOČAŠĆE bl. Alojziju Stepincu,  u Krašić i Zagreb je 3. ožujka 2018. (subota). 
Prigodom 120 godina od rođenja i 20 godina od proglašenja blaženim bl. Alojzija Stepinca.  Cijena putovanja 
je 140.00 kn. Prijave su u župnom uredu do 20. veljače s uplatom. 

 Župni listić br. 11. za razdoblje od 14. siječnja do 3. ožujka 2018. možete uzeti poslije mise. 
 
 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe 

kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za obnovu 
župnog doma. Hvala svima koji su ove godine već platili lukno. Sad je vrijeme da se lukno namiri. 
Hvala svima koji doprinose za obnovu župnog doma. Radovi su završili, ali ima još neplaćenih 
računa.  

  

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


 
 

Župna crkva Valpovo  

nakane sv. misa 2018. 
21.1. nedjelja                                   8:00     
3. nedjelja kroz godinu – B  – 
                                                      9:30  
            
 
                                                     18:30  

- za župljane 
 
+Monika Nar  
+Ivo Knežević 
 
+Josip Bošnjak 
 

22.1. ponedjeljak                           18:30 
3. tj. kroz godinu         

+ Milan Pandurić 
+ Slavko Kolarić 
+Zvonko Vinković 
+Ana Cvenić 
 

23.1. utorak                                    18:30      
3. tj. kroz godinu         

+Ivica Ivić 
+Marija Šimić 
 

24.1. srijeda                                 18:30 
Sv. Franjo Saleški 
 

+Mario i Andrija Čilički   
+Franciska Horvat 
+Ana Koški 
+Mara Vidaković 
 

25.1. četvrtak                              18:30 
Obraćenje sv. Pavla 
   

+obitelji Mađarević 
+Mirko Šimunković 

26.1. petak                                   18:30 
Sv. Timotej i Tit, b.     
     

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

27.1. subota                                8:00      
spomendan BDM u subotu 
 

+Anica Ižaković 
+Emilija Kuna 
+Blanka Fišer 

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

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

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



  
 

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

ŽUPNI OGLASI  - 21. siječnja 2018. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8 sati, 9.30 i u 18.30. 
 
 Tečaj priprave za ženidbu u Valpovu počinje 7. veljače 2018. 
 

 
Šag: 
21. siječnja 2018. Šag  u 9.30 (JM) 
28. siječnja 2018. Šag u 11:00 (ispovijed od 10.30) 
4.veljače 2018. Šag u 11:00 sati (blagoslov svijeća i blagoslov grla) 
11. veljače 2018. Šag u 17 sati, Gospa Lurdska, (ispovijed od 16 sati) 
18. veljače 2018. Šag u 8:30, pepeljenje (JM) 
 
Nard: 
14. siječnja 2018. Nard u 9.30 (JM) 
21. siječnja 2018. Nard u 11:00 sati 
4.veljače 2018. Nard u 8.30 (JM) (blagoslov svijeća i blagoslov grla) 
11. veljače 2018. Nard u 9.30  (JM) 
15. veljače 2018. Nard u 11 sati, sv. Valentin 
18. veljače 2018. Nard u 11.00, pepeljenje 
 
Vinogradci: 
14. siječnja 2018. Vinogradci u 8.30 
28. siječnja 2018. Vinogradci u 8:30 (JM) 
4. veljače 2018. Vinogradci u 17:00 (blagoslov svijeća i blagoslov grla) 
11. veljače 2018. Vinogradci u 8:30 (JM) 
18. veljače 2018. Vinogradci, 9.30 pepeljenje  
 
 
 
 
 



  
 

Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 
ŽUPNI OGLASI  - 21. siječnja 2018. 

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

 Tečaj priprave za ženidbu u Valpovu počinje 7. veljače 2018. 
 

21. siječnja 2018. Bocanjevci u 8.30 (JM)  

4. veljače 2018. Bocanjevci u 10.00 (JM) (blagoslov svijeća i blagoslov grla) 

11. veljače 2018. Bocanjevci u 11.00 

14. veljače 2018. u Bocanjevcima u 17 sati, čista srijeda, pepeljenje 

18. veljače 2018. Gorica u 9.30, pepeljenje (JM) 

 
 
 
 
  



  
 

SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

SIJEČANJ VELJAČA 2018. 
 Svete mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom su u 8 sati, u 9.30 i u 18.30. 

 Tečaj priprave za ženidbu u Valpovu počinje 7. veljače 2018. 
 
 
21. siječnja 2018. Bocanjevci u 8.30 (JM)  
21. siječnja 2018. Šag  u 9.30 (JM) 
21. siječnja 2018. Nard u 11:00 sati 
 
28. siječnja 2018. Vinogradci u 8:30 (JM) 
28. siječnja 2018. Šag u 9:30 (JM) 
 
4. veljače 2018. Nard u 8.30 (JM) (blagoslov svijeća i blagoslov grla) 
4. veljače 2018. Bocanjevci u 10.00 (JM) (blagoslov svijeća i blagoslov grla) 
4. veljače 2018. Šag u 11:00 sati (blagoslov svijeća i blagoslov grla) 
4. veljače 2018. Vinogradci u 17:00 (blagoslov svijeća i blagoslov grla) 
 
11. veljače 2018. Vinogradci u 8:30 (JM) 
11. veljače 2018. Nard u 9.30  (JM) 
11. veljače 2018. Bocanjevci u 11.00 
11. veljače 2018. Šag u 17 sati, Gospa Lurdska, (ispovijed od 16 sati) 
 
14. veljače 2018. u Bocanjevcima u 17 sati, čista srijeda, pepeljenje 
15. veljače 2018. Nard u 11 sati, sv. Valentin 
 
18. veljače 2018. Šag u 8:30, pepeljenje (JM) 
18. veljače 2018. Gorica u 9.30, pepeljenje (JM) 
18. veljače 2018. Vinogradci, 9.30 pepeljenje  
18. veljače 2018. Nard u 11.00, pepeljenje 
 
 



 
 

                

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

- 4. nedjelja kroz godinu - B – 
             28. siječnja 2018. 

www.zupa.valpovo.com 
 

 Župna kateheza za sve u drugom polugodištu je po rasporedu 

 Danas ponovno započinjemo susrete s mladima. Susreti su nedjeljom nakon večernje svete mise u 
19.30. Pozivamo sve mlade.  

 Blagdan sv. Ivana Bosca i dan ministranata je u srijedu, 31. siječnja 2018. Misa sa svim 
ministrantima i obnovom ministrantskih obećanja je u 18.30. Domjenak za ministrante i roditelje 
ministranata je u poslije večernje mise. 
 

 Euharistijsko klanjanje kao duhovna priprava na hodočašće bl. Alojziju Stepincu bit će u četvrtak u 
19.00 sati. 

 

 Pokret Božjeg milosrđa ima mjesečni susret na prvi četvrtak u mjesecu poslije euharistijskoga 
klanjanja, 1. veljače. 

 Krsna kateheza je prvog četvrtka u mjesecu. To je 1. veljače 2018. u 19.30 u župnom domu. 

 Prvi petak je 2. veljače. Ispovijed za prvi petak je od ponedjeljka do petka pola sata prije večernje 
mise. Pobožnost je na prvi petak poslije večernje mise s litanijama Srcu Isusovom i euharistijskim 
blagoslovom. 

 Svijećnica ili Prikazanje Gospodinovo je u petak, 2. veljače 2018.  Mise u župnoj crkvi su u 8 sati i 
18.30. Blagoslov svijeća je na obje mise.  

 Sv. Blaž, b. mč. je u subotu, 3. veljače 2018. Blagoslov grla je poslije jutarnje mise u 8 sati. 

 Tečaj priprave za ženidbu u Valpovu počinje 7. veljače 2018. 
 

 KANONSKA VIZITACIJA – došlo je do promjene datuma službenoga pohoda župi Đakovačko-
osječkog nadbiskupa. Umjesto 27. veljače 2018., pohod je premješten na srijedu 21. veljače 2018. 
 

 Hodočašće bl. Mariji Petković na Korčulu je od 27. travnja do 30. travnja 2018. Cijena puta je 650 
kn. Kontakt osoba č. s. Danijela Škoro.   

 NADBISKUPIJSKO HODOČAŠĆE bl. Alojziju Stepincu,  u Krašić i Zagreb je 3. ožujka 2018. 
(subota). Prigodom 120 godina od rođenja i 20 godina od proglašenja blaženim bl. Alojzija Stepinca.  
Cijena putovanja je 140.00 kn. Prijave su u župnom uredu do 20. veljače s uplatom. 

 Župni listić br. 11. za razdoblje od 14. siječnja do 3. ožujka 2018. možete uzeti poslije mise. 
 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe kod PBZ 
Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za obnovu župnog doma. Hvala 
svima koji su ove godine već platili lukno. Sad je vrijeme da se lukno namiri. Hvala svima koji doprinose za 
obnovu župnog doma. Radovi su završili, ali ima još neplaćenih računa.  

  

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


 
 

Župna crkva Valpovo  

nakane sv. misa 2018. 
28.1. nedjelja                                   8:00     
4. nedjelja kroz godinu – B  – 
                                                      9:30  
            
                                                     18:30  

- za župljane 
 
+Kata i Đuro Vuković 
 
+Stjepan i Teodora Kitak 
 

29.1. ponedjeljak                           18:30 
4. tj. kroz godinu   
       

+Tihomir Šimunković 
+Katica i Zvonimir Cvenić 
 

30.1. utorak                                    18:30      
4. tj. kroz godinu         

+Adam Ivanišić 
+Ana i Josip Cvenić 
 

31.1. srijeda                                 18:30 
Sv. Ivan Bosco, pz. 
DAN MINISTRANATA 
 

+Stjepan Rakitovac 
+Mara i Pero Mihaljević 
 

1.2. četvrtak                              18:30 
4. tj. kroz godinu 
   

+Adam Slačanac 
+obitelji Miljančić 

2.2. petak                                   8:00 
SVIJEČNICA   
prvi petak                                18:30 
 

+Mirko Stanić 
 
+Mara Zrno 
 

3.2. subota                                8:00      
Sv. Blaž, b. 
 

+Paško i Stoja Nekić 
+obitelji Žulj 

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

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

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



  
 

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

ŽUPNI OGLASI  - 28. siječnja 2018. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8 sati, 9.30 i u 18.30. 
 
 Tečaj priprave za ženidbu u Valpovu počinje 7. veljače 2018. 
 

 
Šag: 
28. siječnja 2018. Šag u 11:00 (ispovijed od 10.30) 
4.veljače 2018. Šag u 11:00 sati (blagoslov svijeća i blagoslov grla) 
11. veljače 2018. Šag u 17 sati, Gospa Lurdska, (ispovijed od 16 sati) 
18. veljače 2018. Šag u 8:30, pepeljenje (JM) 
 
Nard: 
4.veljače 2018. Nard u 8.30 (JM) (blagoslov svijeća i blagoslov grla) 
11. veljače 2018. Nard u 9.30  (JM) 
15. veljače 2018. Nard u 11 sati, sv. Valentin 
18. veljače 2018. Nard u 11.00, pepeljenje 
 
Vinogradci: 
28. siječnja 2018. Vinogradci u 8:30 (JM) 
4. veljače 2018. Vinogradci u 17:00 (blagoslov svijeća i blagoslov grla) 
11. veljače 2018. Vinogradci u 8:30 (JM) 
18. veljače 2018. Vinogradci, 9.30 pepeljenje  
 
 
 
 
 



  
 

Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 
ŽUPNI OGLASI  - 28. siječnja 2018. 

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

 Tečaj priprave za ženidbu u Valpovu počinje 7. veljače 2018. 
 

4. veljače 2018. Bocanjevci u 10.00 (JM) (blagoslov svijeća i blagoslov grla) 

11. veljače 2018. Bocanjevci u 11.00 

14. veljače 2018. u Bocanjevcima u 17 sati, čista srijeda, pepeljenje 

18. veljače 2018. Gorica u 9.30, pepeljenje (JM) 

 
 
 
 
  



  
 

SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

SIJEČANJ VELJAČA 2018. 
 Svete mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom su u 8 sati, u 9.30 i u 18.30. 
 Tečaj priprave za ženidbu u Valpovu počinje 7. veljače 2018. 
 Župna kateheza za školsku djecu od prvopričesnika do krizmanika subotom:                                     

Šag u 10 sati, Bocanjevci/Gorica u 11 sati, Vinogradci u 12 sati. 

 
 
28. siječnja 2018. Vinogradci u 8:30 (JM) 
28. siječnja 2018. Šag u 9:30 (JM) 
 
4. veljače 2018. Nard u 8.30 (JM) (blagoslov svijeća i blagoslov grla) 
4. veljače 2018. Bocanjevci u 10.00 (JM) (blagoslov svijeća i blagoslov grla) 
4. veljače 2018. Šag u 11:00 sati (blagoslov svijeća i blagoslov grla) 
4. veljače 2018. Vinogradci u 17:00 (blagoslov svijeća i blagoslov grla) 
 
11. veljače 2018. Vinogradci u 8:30 (JM) 
11. veljače 2018. Nard u 9.30  (JM) 
11. veljače 2018. Bocanjevci u 11.00 
11. veljače 2018. Šag u 17 sati, Gospa Lurdska, (ispovijed od 16 sati) 
 
14. veljače 2018. u Bocanjevcima u 17 sati, čista srijeda, pepeljenje 
15. veljače 2018. Nard u 11 sati, sv. Valentin 
 
18. veljače 2018. Šag u 8:30, pepeljenje (JM) 
18. veljače 2018. Gorica u 9.30, pepeljenje (JM) 
18. veljače 2018. Vinogradci, 9.30 pepeljenje  
18. veljače 2018. Nard u 11.00, pepeljenje 
 
 



 
 

                

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

- KRŠTENJE GOSPODINOVO - B – 
             7. siječnja 2018. 

www.zupa.valpovo.com 
 

 Danas je završetak Božićnog vremena i početak vremena kroz godinu. 

 Radnim danom do subote mise su u 8 sati.  

 Čašćenje bl. Marije Petković je u utorak, 9. siječnja. 

 BLAGOSLOV OBITELJI I DOMOVA  - POSLIJE BOŽIĆA 2017. u župi Valpovo  trajat će do 15. siječnja 
2018. 

07.01. NEDJELJA  od 11 sati:        VJ. HRV. REPUBLIKE   

08.01. PONEDJELJAK  od 9.30:    UČKA, J. LESKOVARA     
od 9.30:    A. B. ŠIMIĆA, Kr. P. KREŠIMIRA IV, A. STEPINCA,  VJ. HRV. BRANITELJA    

od 9.30: ZRINSKO–FRANKOPANSKA, DRAVSKA    

09.01. UTORAK  od 9.30:    I.G. KOVAČIĆA , P. PRERADOVIĆA    
od 9.30:   J. J. STROSSMAYERA  
od 9.30:   BR. RADIĆA 

10. 01. SRIJEDA  od 9.30:   M. GUPCA( parna) GRGURA  NINSKOGA 
od 9.30:   M. GUPCA(neparna), KRALJA P. SVAČIĆA, BOSANSKA 
od 9.30: VL. NAZORA   

11.01. ČETVRTAK   od 9.30:   A. MIHANOVIĆA,  FLORIJANOVA  
od 9.30:  S. S. KRANJČEVIĆA, HRASTIK 
od 9.30:     STAROVALPOVAČKI PUT, A. E. MIROLJUBA 

12.01. PETAK   od 9.30:     V. LISINSKOG, A. G. MATOŠA, I. ZAJCA, Z. KUNC, J. PINTARIĆA   
od 9.30:      S. KOLARA 
od 9.30: E. KVATERNIKA        

13.01. SUBOTA   od 9.30: T. UJEVIĆA 
od 9.30: M. P. KATANČIĆA, M. A. RELJKOVIĆA 
od 9.30: F. TUĐMANA, VJ. 107. BRIGADE 

14.01. NEDJELJA  od 11 sati  J. KOZARCA  
 
Naknadni blagoslov: 15.01. PONEDJELJAK   od 9.30 do 17.30, ili po dogovoru… 

  
 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe 
kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za obnovu 
župnog doma. Hvala svima koji su ove godine već platili lukno. Sad je vrijeme da se lukno namiri. 
Hvala svima koji doprinose za obnovu župnog doma. Radovi su završili, ali ima još neplaćenih 
računa.  

  

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


 
 

Župna crkva Valpovo  

nakane sv. misa 2017./2018. 
7.1. nedjelja                                   8:00     
KRŠTENJE GOSPODINOVO - B – 
                                                      9:30  
            
                                                     18:30  

- za župljane 
 
+Ana, Matija i Ivan Vučički 
 
+Marko Pandurić 
 

8.1. ponedjeljak                           8:00 
1. tj. kroz godinu         

+Josip Brkić 
+Mirko Šimić, Ivan i Katarina Kutnjak 
 

9.1. utorak                                    8:00      
bl. Marija Petković         

+Mijo i Kata Pavošević 
+Jozo Anušić 
 

10.1. srijeda                                 8:00 
1. tj. kroz godinu         
 

+Marica Popović 
+Đuro i Milka Šikić 

11.1. četvrtak                              8:00 
1. tj. kroz godinu         

+Ilija, Iva i Nikola Dumančić 
+Anica Milošević 
 

12.1. petak                                   8:00 
1. tj. kroz godinu         
 

+Zvjezdana Markota 
+Zlata Pušić 

13.1. subota                                8:00 
spomendan BDM u subotu 
 

+Stjepan Novoselac 
+Joka i Pere Brkian 

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

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



  
 

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

ŽUPNI OGLASI  - 7. siječnja 2018. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8 sati, 9.30 i u 18.30. 
 

 
KRŠTENJE GOSPODINOVO, nedjelja, 7. siječnja 2018. 

filijale:  Nard u 8.30 (JM)  , Šag u 9.30,  
Vinogradci u 8.30, Bocanjevci u 9.30 (JM)   

 

Šag: 
21. siječnja 2018. Šag  u 9.30 (JM) 
28. siječnja 2018. Šag u 11:00 (ispovijed od 10.30) 
4.veljače 2018. Šag u 11:00 sati (blagoslov svijeća i blagoslov grla) 
 
Nard: 
14. siječnja 2018. Nard u 9.30 (JM) 
21. siječnja 2018. Nard u 11:00 sati 
4.veljače 2018. Nard u 8.30 (JM) (blagoslov svijeća i blagoslov grla) 
 
Vinogradci: 
14. siječnja 2018. Vinogradci u 8.30 
28. siječnja 2018. Vinogradci u 8:30 (JM) 
4. veljače 2018. Vinogradci u 17:00 (blagoslov svijeća i blagoslov grla) 
 
 
 
 



  
 

Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 
ŽUPNI OGLASI  - 7. siječnja 2018. 

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

 
KRŠTENJE GOSPODINOVO, nedjelja, 7. siječnja 2018. 

filijale:  Nard u 8.30 (JM)  , Šag u 9.30,  
Vinogradci u 8.30, Bocanjevci u 9.30 (JM)   

 
BOCANJEVICI – GORICA 

14. siječnja 2018. Gorica u 9.30 

21. siječnja 2018. Bocanjevci u 8.30 (JM)  

4. veljače 2018. Bocanjevci u 9.30 (JM) (blagoslov svijeća i blagoslov grla) 
 
 
 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO
ŠAG – NARD – VINOGRADCI 

I ŽUPA BOCANJEVCI 
SIJEČANJ VELJAČA 2018. 

 Svete mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom su u 8 sati, u 9.30 i u 18.30.

KRŠTENJE GOSPODINOVO, nedjelja, 7. siječnja 2018. 
filijale: Nard u 8.30 (JM) , Šag u 9.30, 

Vinogradci u 8.30, Bocanjevci u 9.30 (JM)  

14. siječnja 2018. Vinogradci u 8.30
14. siječnja 2018. Nard u 9.30 (JM)
14. siječnja 2018. Gorica u 9.30

21. siječnja 2018. Bocanjevci u 8.30 (JM)
21. siječnja 2018. Šag  u 9.30 (JM)
21. siječnja 2018. Nard u 11:00 sati

28. siječnja 2018. Vinogradci u 8:30 (JM)
28. siječnja 2018. Šag u 9:30 (JM)

4. veljače 2018. Nard u 8.30 (JM) (blagoslov svijeća i blagoslov grla)
4. veljače 2018. Bocanjevci u 9.30 (JM) (blagoslov svijeća i blagoslov grla)
4. veljače 2018. Šag u 11:00 sati (blagoslov svijeća i blagoslov grla)
4. veljače 2018. Vinogradci u 17:00 (blagoslov svijeća i blagoslov grla)



 
 

                

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

1. korizmena nedjelja - B – 
             18. veljače 2018. 

                               www.zupa.valpovo.com 
 

 Župna kateheza je po rasporedu. Susreti mladih su nedjeljom u 19.30.   

 Sluga Božji o. Pelbárt Ladislav Lukács rođen je u Bistrincima 18. veljače 1916. a kršten u 
župnoj crkvi u Valpovu, 19. veljače 1916. Njemu na čast je postavljeno spomen obilježje u 
krstionici župne crkve u Valpovu.  Uz čašćenje oca Pelbarta pozvani smo  moliti za njegovo 
proglašenje blaženim. 

 Križni put u korizmi u župnoj crkvi je srijedom i petkom u 18 sati i nedjeljom na groblju u 15 
sati. Križni put srijedom u 18 sati predvode djeca. 

 Euharistijsko klanjanje kao duhovna priprava na hodočašće bl. Alojziju Stepincu bit će u 
četvrtak u 19.00 sati. 

 KANONSKA VIZITACIJA – službeni pohod župi Đakovačko-osječkog nadbiskupa pohod 
je 21. veljače 2018.(srijeda). 

 Raspored susreta s Nadbiskupom i značenje kanonske vizitacije: u prilogu- uzmite poslije 
mise. 

 Sveta misa u srijedu je u 18.30 u župnoj crkvi, predvodi Nadbiskup uz sudjelovanje svih 
župljana, mladih, djece i župnih suradnika. 

 Sastabak liturgijskih čitača (odraslih) je na drugi i četvrti petak u mjesecu 19 sati, To je i 
ovoga tjedna. 
 

 NADBISKUPIJSKO HODOČAŠĆE bl. Alojziju Stepincu,  u Krašić i Zagreb je 3. ožujka 
2018. (subota). Prigodom 120 godina od rođenja i 20 godina od proglašenja blaženim bl. 
Alojzija Stepinca.  Cijena putovanja je 140.00 kn. Prijave su u župnom uredu do 20. veljače s 
uplatom. 

 Dekanatska duhovna obnova za bračne parove bit će u drugi ponedjeljak, 26. veljače 2018. u 
Valpovu, u pastoralnom centru u 19 sati. 

 XIII. križni put za mlade koji će se održati pod geslom Evo Jaganjca Božjeg (Iv 1,29b)  krenut 
će iz mjesta Vinogradci, filijale župe Valpovo, do Donjeg Miholjca. Održat će se u subotu, 
17. ožujka 2018. Pozivamo sve mlade na ovaj Križni put.  

     Mladi će se kretati na relaciji dugoj 24 km: Vinogradci – Tiborjanci – Veliškovci – Marijanci 
– Čamagajevci – Radikovci – Miholjački Poreč – Rakitovica – Donji Miholjac. Dolazak i 
okupljanje je do 7:30 sati ispred filijalne crkve u Vinogradcima. 

     Euharistijsko slavlje biti će po završetku Križnoga puta u župnoj crkvi sv. Mihaela, arkanđela, 
u Donjem Miholjcu oko 17:30 sati. 
Prijevoz mladih doma iz Donjeg Miholjca, organizira župa . 
Prijave do 10. ožujka 2018. 

 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe 
kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za obnovu 
župnog doma. Hvala svima koji su ove godine već platili lukno. Sad je vrijeme da se lukno namiri. 
Hvala svima koji doprinose za obnovu župnog doma. Radovi su završili, ali ima još neplaćenih 
računa.  

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


 
 

KANONSKA VIZITACIJA 
ŽUPA BEZGRJEŠNOG ZAČEĆA BDM, VALPOVO 

srijeda 21. veljače 2018. 
 

Bocanjevci 10:00       Gorica 11:00        Vinogradci 11:30  
 

VALPOVO, 12:00  
Vjera i svjetlo, molitvene skupine, Mreža molitelja za 
svećenička i redovnička zvanja, Živa krunica, Pokret 
Božanskog milosrđa, Schönstatski pokret, Marijina 
legija;   - u pastoralnom centru. 

 
Šag 15:30 Nard 16:00  

VALPOVO, 16:45  
župno pastoralno vijeće, i župno ekonomsko vijeće; 
župni caritas;   - u pastoralnom centru 
 
VALPOVO, 17:45  
susret s vjeroučiteljima i animatorima župne kateheze 
- u pastoralnom centru 
 

VALPOVO, župna crkva,  18.30 sveta misa  
predvodi Nadbiskup uz sudjelovanje svih župljana, 
mladih, djece i župnih suradnika u župnoj crkvi. 
 
VALPOVO, 19:30  
ministranti, župni mješoviti zbor, orguljaši, izvanredni 
djelitelji pričesti i liturgijski čitači; 
- u crkvi 

VALPOVO, 20:00  
pohod samostanu časnih sestara   

  



 
 

KANONSKA VIZITACIJA, 21. VELJAČE 2018. 
Župa Bezgrješnog začeća BDM, Valpovo 

Duhovna priprava, 18. veljače 2018. 
 

U srijedu 21. veljače 2018., pohodit će župnu zajednicu Valpovo i 
Bocanjevci mons. dr. Đuro Hranić, nadbiskup i metropolit Đakovačko-osječke 
nadbiskupije. Nadbiskup će doći u kanonsku vizitaciju, kanonski pohod¸ što je 
njegova strogo propisana obveza. Naime, Nadbiskup je obvezan voditi brigu za 
svoj povjeren mu puk, te barem u pet godina pohoditi svu nadbiskupiju. Stoga, uz 
ostale njegove prigodne pohode pojedinim župama, on dolazi svake pete godine u 
kanonsku vizitaciju prigodom koje posvećuje svoju pažnju jednoj župi. Početkom 
ove godine Nadbiskup osobno ili preko generalnog vikara mons. Ivana Ćurića 
pohodi valpovački dekanat. Nadiskup Đuro će osobno pohoditi ili je već pohodio u 
ovom dekanatu župe: Belišće, Ladimirevce, Petrijevce i župu Valpovo i 
Bocanjevce. 

Nadbiskup Đuro će posjetiti i filijalne crkve s narodom: Vinogradci, Šag i 
Nard, a isto tako i Bocanjevce i filijalu Goricu. 

Prigodom toga pohoda on će posebnu pozornost i vrijeme posvetiti župniku, 
župnom vikaru, časnim sestrama, članovima župnog pastoralnog i ekonomskog 
vijeća, vjeroučiteljima, animatorima pojedinih područja pastoralnog djelovanja i 
života, pjevačima, orguljašima, ministrantima, molitvenim skupinama, a vrhunac 
toga dana će biti sv. misa uz sudjelovanje svih župljana, mladih, djece i župnih 
suradnika u župnoj crkvi na koju ćemo nastojati doći. Predvodi Nadbiskup. 

Na ovakav ili sličan način Nadbiskup u pet godina pohodi cijelu biskupiju, a 
potom podnosi izvješće o stanju u Nadbiskupiji Svetom Ocu u Rimu. Taj njegov 
pohod se naziva Ad limina, Pohod apostolskim pragovima i sastoji se u tri glavna 
stupnja; posjed grobovima sv. Petra i Pavla i njihovo čašćenje, susret s Papom i 
razgovori u uredima Rimske kurije. 

Dragi vjernici! 
Pastoralni pohod Nadbiskupa župi, a i njegovo izvješće Papi nije kontrola, 

inspekcija i revizija djelovanja i rada neke župe ili župnika, već ima svoje duboko 
crkveno značenje te ima za cilj prikazati povezanost i jedinstvo svih vjernika, 
članova Crkve Kristove koja je kao sakrament ili znak i oruđe najtješnjeg 
sjedinjenja s Bogom. Svaki vjernik nalazio se on u Valpovu, Osijeku, Đakovu ili u 
bilo kojem drugom mjestu na svijetu po krštenju je pritjelovljen Kristu i pristupio 
je u zajedništvo Katoličke Crkve, a njom upravljaju Petrov nasljednik (Papa) i 
biskupi s njim u zajedništvu. 

Krist Gospodin, pomolivši se Ocu, pozvao je k sebi one koje je htio, odabrao 
je dvanaestoricu da budu s njim i da ih šalje propovijedati Kraljevstvo Božje. Krist 
je postavio na čelo Petra i obećao:» Primit ćete jakost Duha Svetoga koji će doći na 
vas i bit ćete mi svjedoci sve do nakraj zemlje». Oni su dakle, propovijedajući 
svuda Evanđelje skupili opću Crkvu, koju je Gospodin osnovao na Apostolima i 
sagradio na svetom Petru, njihovu prvaku. Nasljednik svetog Petra je Rimski 
biskup - Papa i on je Namjesnik Kristov na zemlji, on je Pastir opće Crkve. On je 
pastir i ove naše župne zajednice i bilo koje zajednice na svijetu i njemu pripada 
potpuna i vrhovna vlast u Crkvi. On tu vlast vrši putem ujedinjenog djelovanja 
biskupa raspršenih po svijetu. Samo Papa imenuje biskupe ili potvrđuje zakonito 
izabrane. Ta je opća Crkva  podijeljena na biskupije kojoj je na čelu dijecezanski 



 
 

biskup kojega postavlja Nasljednik sv. Petra. Biskup u svojoj biskupiji je vlastiti 
pastir, ali on djeluje u zajedništvu s ostalim biskupima raspršenima po svijetu. 
Njegova je dužnost propovijedanje Evanđelja u biskupiji. On je glasnik vjere, koji 
dovodi nove učenike Kristu, on je i učitelj koji propovijeda vjeru narodu te ih 
poziva da je u životu primjenjuju i razjašnjavaju pod prosvjetljenjem Duha 
Svetoga. Biskup u svojoj biskupiji kao Kristov zamjenik i poslanik svojim 
savjetom, uvjerenjem i primjerom, ali i autoritetom te svetom vlašću ima dužnost 
odgajati svoje stado u istini i svetosti. On tu vlast vrši u Kristovo ime i ima sveto 
pravo i dužnost donositi zakone za svoje podložnike, suditi i uređivati sve što 
spada na bogoslužje i apostolat.  

Da bi lakše i korisnije obavljao svoju pastirsku službu za povjerenu mu 
biskupiju biskup ima pravo osnivati župe i na njihovo čelo postavljati svoje mudre 
suradnike, župnike. Samo biskup ima pravo osnivati župe i samo on može 
postavljati ili premještati svoje suradnike koji se nazivaju župnici. Župa je 
zajednica vjernika za koju je pastirska briga povjerena župniku kao njezinu 
vlastitom pastiru, ali pod vlašću biskupa. Župa je dakle, podređena biskupiji, a 
župnik je podređen biskupu jer ga on doslovno zamjenjuje u župi. 

Kao članovi jedne župne zajednice predvođeni smo župnikom, vlastitim 
pastirom koji se nalazi na mjestu biskupa, koji čini biskupa prisutnim, a kako 
biskupa postavlja sveti Otac tako župa nije samo zajednica na području neke 
biskupije nego je ona dio čitave Crkve i ona je Crkva. Župa se tako preko biskupa 
osjeća u zajedništvu s općom Crkvom i svetim Ocem. 

U svjetlu rečenoga vidimo važnost i uzvišenost ovoga pohoda nadbiskupa 
Đure našoj župnoj zajednici. Ovaj pohod ima prije svega svoju duhovnu dimenziju. 
Toga dana ćemo na poseban način biti skupljeni u jedan narod; puk, svećenici s 
nadbiskupom, a vrhunac će biti euharistija, sveta misa u kojoj nam se Isus Krist 
daruje objavljujući beskrajnu Božju ljubav prema svakom čovjeku. Na tu misu su 
pozvani svi vjernici naše župe kako bismo s nadbiskupom, našim pastirom slušali 
riječ Božju, slavili Kristovu žrtvu i na koncu dobili njegov blagoslov te tako 
osnaženi u vjeri i zajedništvu mogli živjeti naš svakidašnji život znajući da nismo 
sami i ostavljeni, zaboravljeni. Na toj misi molit ćemo za Crkvu, njezine pastire, 
našu nadbiskupiju i posebno za našu župnu zajednicu uključujući u naše molitve 
sve župljane. Ovaj susret s pastirom Đakovačko-osječke nadbiskupije neka nam 
svima bude snaga i poticaj da živimo našu vjeru i uvijek naviještamo Evanđelje.   
Amen. 
 
 

  



 
 

Župna crkva Valpovo  nakane sv. misa 2018. 
18.2. nedjelja                                   8:00     
1. korizmena nedjelja – B  – 
                                                      9:30 
 
                                                     18:30 
  

- za župljane 
 
+Magdalena Mađarić 
 
+obitelji Sigurnjak 
 

19.2. ponedjeljak                           18:30 
1. korizmeni tjedan  
       

+Marija, Josip i Marijan Banaj 
+Sofija Vučak 
 

20.2. utorak                                   18:30       
1. korizmeni tjedan     
     

+Helena i Roman Grubić 
+Vid i Marin Piljić 
 

21.2. srijeda                                 18:30 
1. korizmeni tjedan  
KANONSKA VIZITACIJA                                                        
 

    +Robert Vuksanić 
    +Josip i Verica Matijanić 

 

22.2. četvrtak                              18:30 
1. korizmeni tjedan  
   

+Lenka Silajđija 
+Jozefina Kravski 

23.2. petak                                   18:30   
1. korizmeni tjedan  
                             

+Manda i Grga Strugačevac 
+Antun i Marija Balković 

24.2. subota                                8:00      
1. korizmeni tjedan  
 

+Anica, Ivica i Antun Ižaković 
+obitelji Grgas 

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

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

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



  
 

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

ŽUPNI OGLASI  - 18. veljače 2018. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8 sati, 9.30 i u 18.30. 

 Župna kateheza za školsku djecu od prvopričesnika do krizmanika subotom:                                     
    Šag u 10 sati, Bocanjevci/Gorica u 11 sati, Vinogradci u 12 sati. 

 KANONSKA VIZITACIJA – službeni pohod župi Đakovačko-osječkog   
nadbiskupa je 21. veljače 2018. (srijeda).  
Raspored susreta vjernika s Nadbiskupom:  
Bocanjevci 10:00, Gorica 11:00, Vinogradci 11:30, Šag 15:30, Nard 16:00.   
Valpovo: misa u 18.30. 

 XIII. križni put za mlade koji će se održati pod geslom Evo Jaganjca Božjeg (Iv 1,29b)  krenut će iz 
mjesta Vinogradci, filijale župe Valpovo, do Donjeg Miholjca. Održat će se u subotu, 17. ožujka 
2018. Pozivamo sve mlade na ovaj Križni put.  

     Mladi će se kretati na relaciji dugoj 24 km: Vinogradci – Tiborjanci – Veliškovci – Marijanci – 
Čamagajevci – Radikovci – Miholjački Poreč – Rakitovica – Donji Miholjac. Dolazak i okupljanje 
je do 7:30 sati ispred filijalne crkve u Vinogradcima. 

     Euharistijsko slavlje biti će po završetku Križnoga puta u župnoj crkvi sv. Mihaela, arkanđela, u 
Donjem Miholjcu oko 17:30 sati. 
Prijevoz mladih doma iz Donjeg Miholjca, organizira župa. 
Prijave do 10. ožujka 2018. 
 

 NADBISKUPIJSKO HODOČAŠĆE bl. Alojziju Stepincu,  u Krašić i Zagreb je 3. 
ožujka 2018. (subota). Prigodom 120 godina od rođenja i 20 godina od proglašenja 
blaženim bl. Alojzija Stepinca.  Cijena putovanja je 140.00 kn. Prijave su do 20. 
veljače s uplatom. 

Šag: 
18. veljače 2018. Šag u 8:30, pepeljenje (JM) 
25. veljače 2018. Šag u 9:30 (JM) 
4. ožujka 2018. Šag u 9:30 
 
Nard: 
15. veljače 2018. Nard u 11 sati, sv. Valentin 
18. veljače 2018. Nard u 11.00, pepeljenje 
25. veljače 2018. Nard u 8.30 (JM) 
4. ožujka 2018. Nard u 9:30 (JM) 
 
Vinogradci: 
18. veljače 2018. Vinogradci, 9.30 pepeljenje  
25. veljače 2018. Vinogradci u 11 sati, (ispovijed od 10:30) 
4. ožujka 2018. Vinogradci, 8.30 

 



  
 

Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 
ŽUPNI OGLASI  - 18. veljače 2018. 

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

 Župna kateheza za školsku djecu od prvopričesnika do krizmanika subotom:                                     
    Šag u 10 sati, Bocanjevci/Gorica u 11 sati, Vinogradci u 12 sati. 

 KANONSKA VIZITACIJA – službeni pohod župi Đakovačko-osječkog   
nadbiskupa je 21. veljače 2018. (srijeda).  

   Raspored susreta vjernika s Nadbiskupom:  
Bocanjevci 10:00, Gorica 11:00, Vinogradci 11:30, Šag 15:30, Nard 16:00.   
Valpovo: misa u 18.30. 

 XIII. križni put za mlade koji će se održati pod geslom Evo Jaganjca Božjeg (Iv 1,29b)  krenut će iz 
mjesta Vinogradci, filijale župe Valpovo, do Donjeg Miholjca. Održat će se u subotu, 17. ožujka 
2018. Pozivamo sve mlade na ovaj Križni put.  

     Mladi će se kretati na relaciji dugoj 24 km: Vinogradci – Tiborjanci – Veliškovci – Marijanci – 
Čamagajevci – Radikovci – Miholjački Poreč – Rakitovica – Donji Miholjac. Dolazak i okupljanje 
je do 7:30 sati ispred filijalne crkve u Vinogradcima. 

     Euharistijsko slavlje biti će po završetku Križnoga puta u župnoj crkvi sv. Mihaela, arkanđela, u 
Donjem Miholjcu oko 17:30 sati. 
Prijevoz mladih doma iz Donjeg Miholjca, organizira župa. 
Prijave do 10. ožujka 2018. 

 NADBISKUPIJSKO HODOČAŠĆE bl. Alojziju Stepincu,  u Krašić i Zagreb je 3. 
ožujka 2018. (subota). Prigodom 120 godina od rođenja i 20 godina od proglašenja 
blaženim bl. Alojzija Stepinca.  Cijena putovanja je 140.00 kn. Prijave su do 20. 
veljače s uplatom. 

18. veljače 2018. Gorica u 9.30, pepeljenje (JM) 

22. veljače 2018. četvrtak, u Bocanjevcima u 17 sati 

25. veljače 2018. Bocanjevci u 9.30 
28. veljače 2018. srijeda, u Bocanjevcima u 17 sati 

4. ožujka 2018. Bocanjevci u 11 sati, (ispovijed od 10:30)  
krštenje poslije mise: Nea Vuksanić 

 
 
 
 
 
  



  
 

SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

VELJAČA OŽUJAK 2018. 
 Svete mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom su u 8 sati, u 9.30 i u 18.30. 
 Župna kateheza za školsku djecu od prvopričesnika do krizmanika subotom:                                     

Šag u 10 sati, Bocanjevci/Gorica u 11 sati, Vinogradci u 12 sati. 

 KANONSKA VIZITACIJA – službeni pohod župi Đakovačko-osječkog   
nadbiskupa je 21. veljače 2018. (srijeda).  

   Raspored susreta vjernika s Nadbiskupom:  
Bocanjevci 10:00, Gorica 11:00, Vinogradci 11:30, Šag 15:30, Nard 16:00.   
Valpovo: misa u 18.30. 

 XIII. križni put za mlade koji će se održati pod geslom Evo Jaganjca Božjeg (Iv 1,29b)  krenut će iz 
mjesta Vinogradci, filijale župe Valpovo, do Donjeg Miholjca. Održat će se u subotu, 17. ožujka 
2018. Pozivamo sve mlade na ovaj Križni put.  

     Mladi će se kretati na relaciji dugoj 24 km: Vinogradci – Tiborjanci – Veliškovci – Marijanci – 
Čamagajevci – Radikovci – Miholjački Poreč – Rakitovica – Donji Miholjac. Dolazak i okupljanje 
je do 7:30 sati ispred filijalne crkve u Vinogradcima. 

     Euharistijsko slavlje biti će po završetku Križnoga puta u župnoj crkvi sv. Mihaela, arkanđela, u 
Donjem Miholjcu oko 17:30 sati. 
Prijevoz mladih doma iz Donjeg Miholjca, organizira župa. 
Prijave do 10. ožujka 2018. 

 NADBISKUPIJSKO HODOČAŠĆE bl. Alojziju Stepincu,  u Krašić i Zagreb je 3. 
ožujka 2018. (subota). Prigodom 120 godina od rođenja i 20 godina od proglašenja 
blaženim bl. Alojzija Stepinca.  Cijena putovanja je 140.00 kn. Prijave su do 20. 
veljače s uplatom. 

 
18. veljače 2018. Šag u 8:30, pepeljenje (JM) 
18. veljače 2018. Gorica u 9.30, pepeljenje (JM) 
18. veljače 2018. Vinogradci, 9.30 pepeljenje  
18. veljače 2018. Nard u 11.00, pepeljenje 
22. veljače 2018. četvrtak, u Bocanjevcima u 17 sati 

25. veljače 2018. Nard u 8.30 (JM) 
25. veljače 2018. Šag u 9:30 (JM) 
25. veljače 2018. Bocanjevci u 9.30 
25. veljače 2018. Vinogradci u 11 sati, (ispovijed od 10:30) 
28. veljače 2018. srijeda, u Bocanjevcima u 17 sati 

4. ožujka 2018. Vinogradci, 8.30 
4. ožujka 2018. Nard u 9:30 (JM) 
4. ožujka 2018. Šag u 9:30 
4. ožujka 2018. Bocanjevci u 11 sati, (ispovijed od 10:30)  

krštenje poslije mise: Nea Vuksanić 



 
 

                

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

2. korizmena nedjelja - B – 
             25. veljače 2018. 

                               www.zupa.valpovo.com 
 

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

 Križni put u korizmi u župnoj crkvi je srijedom i petkom u 18 sati i nedjeljom na groblju u 
15 sati. Križni put srijedom u 18 sati predvode djeca. 

 Dekanatska duhovna obnova za bračne parove je u ponedjeljak, 26. veljače 2018. u 
Valpovu, u pastoralnom centru u 19 sati. 

 Upis misa za drugo polugodište 2018. počinje u ponedjeljak, 26. veljače u uredovno vrijeme 
u župnom uredu. Misne nakane za pokojne, na čast svetih, za duše u čistilištu, na nakanu i 
drugo  mogu se upisati i bez određenog datuma. Za misnu nakanu nije nužno biti prisutan kod 
mise, osim po volji. Upise misa bez određenog datuma (nevezane mise) preporuča i 
Nadbiskupija Đakovačko-Osječka, posebno zato što mnogi župnici i svećenici u Nadbiskupiji 
nemaju dovoljno misnih nakana. Na taj način i njima se pomaže. 

 Prvi petak je 2. ožujka. Ispovijed za prvi petak je od ponedjeljka do petka pola sata prije 
večernje mise. Pobožnost je na prvi petak je poslije večernje mise s litanijama Srcu Isusovom 
i euharistijskim blagoslovom. Ispit savjesti je u petak u 17.30. 

 Pokret Božjeg milosrđa ima mjesečni susret na prvi četvrtak u mjesecu poslije svete mise. 
To je ovoga četvrtka, 1. ožujka. U četvrtak misu i mjesečni susret vodit će vlč. Miro Tomas, 
nadbiskupijski duhovnik Pokreta Božanskog milosrđa. 

 Krsna kateheza za roditelje i kumove je na prvi četvrtak u mjesecu. To je 1. ožujka 2018. u 
19.30 u župnom domu. 

 NADBISKUPIJSKO HODOČAŠĆE bl. Alojziju Stepincu,  u Krašić i Zagreb je u subotu, 
3. ožujka 2018. Iz župe ide 30 hodočasnika. Polazak iz Valpova s autobusnog kolodvora je u 
5 sati. Ima još desetak mjesta. Javite se što prije. 

 XIII. križni put za mlade koji će se održati pod geslom Evo Jaganjca Božjeg (Iv 1,29b)  
krenut će iz mjesta Vinogradci, filijale župe Valpovo, do Donjeg Miholjca. Održat će se u 
subotu, 17. ožujka 2018. Pozivamo sve mlade na ovaj Križni put.  

     Mladi će se kretati na relaciji dugoj 24 km: Vinogradci – Tiborjanci – Veliškovci – Marijanci 
– Čamagajevci – Radikovci – Miholjački Poreč – Rakitovica – Donji Miholjac. Dolazak i 
okupljanje je do 7:30 sati ispred filijalne crkve u Vinogradcima. 

     Euharistijsko slavlje biti će po završetku Križnoga puta u župnoj crkvi sv. Mihaela, arkanđela, 
u Donjem Miholjcu oko 17:30 sati. 
Prijevoz mladih doma iz Donjeg Miholjca, organizira župa . 
Prijave do 10. ožujka 2018. 

 Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini je od 26. 
veljače do 4. ožujka 2018. Milostinja u nedjelju, 4. ožujka je za BIH. 

 Matica Hrvatska poziva župljane na predstavljanje knjige o vjerskoj povijesti Valpovštine i 
Miholjštine u petak, 2. ožujka 2018. u 19 sati u centru kulture Katančić u Valpovu. 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe 
kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili 
obnovu župnog doma. Hvala svima koji su  ove godine već platili lukno. Hvala svima koji doprinose za 
obnovu župnog doma. Ove godine obnavlja se ulično (zapadno) pročelje. Po mogućnosti obnovit će se 
i urediti  jedan apartman na katu župnog doma koji će biti namijenjen za još  jednog svećenika u župi. 

  

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


 
 

Župna crkva Valpovo  nakane sv. misa 2018. 
25.2. nedjelja                                   8:00     
2. korizmena nedjelja – B  – 
                                                      9:30 
 
                                                     18:30 
  

- za župljane 
 
- na nakanu (ZM)  
 
+ Pero i Anđa Zelić 
 

26.2. ponedjeljak                           18:30 
2. korizmeni tjedan  
       

+Ignjo Srakić  
+Blažica Adžić  
+Petar Zvonimir Mandić 
 

27.2. utorak                                   18:30       
2. korizmeni tjedan     
     

+Jozo i Mara Đurković  
+Martin Fritch 
 

28.2. srijeda                                 18:30 
2. korizmeni tjedan                                                         
 

    +Adam i Ankica Vujnovac 
    +Stjepan i Katica Erić 

 
1.3. četvrtak                              18:30 
2. korizmeni tjedan  
   

+Ana i Antun Skelac 
+Kata Vuk i +obiteljI Begović 

2.3. petak                                   18:30   
2. korizmeni tjedan  
PRVI PETAK 
                             

+obitelji Vinogradac 
+Jure, Tomica i Vlade Pušić  

3.3. subota                                8:00      
2. korizmeni tjedan 
HODOČAŠĆE  
BL. ALOJZIJU STEPINCU  

+Zvonko, Anđa i Frano Barišić 
+Zlatko Ivić  

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

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

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



  
 

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

ŽUPNI OGLASI  - 25. veljače 2018. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8 sati, 9.30 i u 18.30. 

 Župna kateheza za školsku djecu od prvopričesnika do krizmanika subotom:                                     
    Šag u 10 sati, Bocanjevci/Gorica u 11 sati, Vinogradci u 12 sati. 

 PRVA PRIČEST: župna crkva Valpovo, 15. travnja 2018. u 11 sati. 
 PRVA PRIČEST: iz Šaga u župnoj crkvi Valpovo, 15. travnja 2018. u 11 sati. 
 PRVA PRIČEST: u Nardu: 22.  travnja 2018. u 11 sati.  
 PRVA PRIČEST: župna crkva Bocanjevci, 1. svibnja 2018. u 11 sati. 
 KRIZMA: župna crkva Valpovo, 6. svibnja 2018. u 11 sati (nedjelja) 

 XIII. križni put za mlade koji će se održati pod geslom Evo Jaganjca Božjeg (Iv 1,29b)  krenut će iz 
mjesta Vinogradci, filijale župe Valpovo, do Donjeg Miholjca. Održat će se u subotu, 17. ožujka 
2018. Pozivamo sve mlade na ovaj Križni put.  

     Mladi će se kretati na relaciji dugoj 24 km: Vinogradci – Tiborjanci – Veliškovci – Marijanci – 
Čamagajevci – Radikovci – Miholjački Poreč – Rakitovica – Donji Miholjac. Dolazak i okupljanje 
je do 7:30 sati ispred filijalne crkve u Vinogradcima. 

     Euharistijsko slavlje biti će po završetku Križnoga puta u župnoj crkvi sv. Mihaela, arkanđela, u 
Donjem Miholjcu oko 17:30 sati. 
Prijevoz mladih doma iz Donjeg Miholjca, organizira župa. 
Prijave do 10. ožujka 2018. 
 

Šag: 
25. veljače 2018. Šag u 9:30 (JM) 
4. ožujka 2018. Šag u 9:30 (ZM) 
11. ožujka 2018. Šag u 8:30 (JM) 

 
Nard: 

25. veljače 2018. Nard u 8.30 (JM)  
4. ožujka 2018. Nard u 9:30 (JM) 
11. ožujka 2018. Nard u 11 sati, (ispovijed od 10:30) 

 
Vinogradci: 

25. veljače 2018. Vinogradci u 11 sati, (ispovijed od 10:30) 
4. ožujka 2018. Vinogradci, 8.30 (JM) 
11. ožujka 2018. Vinogradci u 9.30 

 



  
 

Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 
ŽUPNI OGLASI  - 25. veljače 2018. 

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

 Župna kateheza za školsku djecu od prvopričesnika do krizmanika subotom:                                     
    Šag u 10 sati, Bocanjevci/Gorica u 11 sati, Vinogradci u 12 sati. 

 PRVA PRIČEST: župna crkva Valpovo, 15. travnja 2018. u 11 sati. 
 PRVA PRIČEST: iz Šaga u župnoj crkvi Valpovo, 15. travnja 2018. u 11 sati. 
 PRVA PRIČEST: u Nardu: 22.  travnja 2018. u 11 sati.  
 PRVA PRIČEST: župna crkva Bocanjevci, 1. svibnja 2018. u 11 sati. 
 KRIZMA: župna crkva Valpovo, 6. svibnja 2018. u 11 sati (nedjelja) 

 XIII. križni put za mlade koji će se održati pod geslom Evo Jaganjca Božjeg (Iv 1,29b)  krenut će iz 
mjesta Vinogradci, filijale župe Valpovo, do Donjeg Miholjca. Održat će se u subotu, 17. ožujka 
2018. Pozivamo sve mlade na ovaj Križni put.  

     Mladi će se kretati na relaciji dugoj 24 km: Vinogradci – Tiborjanci – Veliškovci – Marijanci – 
Čamagajevci – Radikovci – Miholjački Poreč – Rakitovica – Donji Miholjac. Dolazak i okupljanje 
je do 7:30 sati ispred filijalne crkve u Vinogradcima. 

     Euharistijsko slavlje biti će po završetku Križnoga puta u župnoj crkvi sv. Mihaela, arkanđela, u 
Donjem Miholjcu oko 17:30 sati. 
Prijevoz mladih doma iz Donjeg Miholjca, organizira župa. 
Prijave do 10. ožujka 2018. 

25. veljače 2018. Bocanjevci u 9.30 
28. veljače 2018. srijeda, u Bocanjevcima u 17 sati 

4. ožujka 2018. Bocanjevci u 11 sati, (ispovijed od 10:30) (ZM) 
krštenje poslije mise: Nea Vuksanić 

 
7. ožujka 2018. srijeda, u Bocanjevcima u 17 sati 

11. ožujka 2018. Bocanjevci u 9.30 (JM) 
 
 
 
 
  



  
 

SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

VELJAČA OŽUJAK 2018. 
 Svete mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom su u 8 sati, u 9.30 i u 18.30. 
 Župna kateheza za školsku djecu od prvopričesnika do krizmanika subotom:                                     

Šag u 10 sati, Bocanjevci/Gorica u 11 sati, Vinogradci u 12 sati. 

 PRVA PRIČEST: župna crkva Valpovo, 15. travnja 2018. u 11 sati. 
 PRVA PRIČEST: iz Šaga u župnoj crkvi Valpovo, 15. travnja 2018. u 11 sati. 
 PRVA PRIČEST: u Nardu: 22.  travnja 2018. u 11 sati.  
 PRVA PRIČEST: župna crkva Bocanjevci, 1. svibnja 2018. u 11 sati. 
 KRIZMA: župna crkva Valpovo, 6. svibnja 2018. u 11 sati (nedjelja) 

 XIII. križni put za mlade koji će se održati pod geslom Evo Jaganjca Božjeg (Iv 1,29b)  krenut će iz 
mjesta Vinogradci, filijale župe Valpovo, do Donjeg Miholjca. Održat će se u subotu, 17. ožujka 
2018. Pozivamo sve mlade na ovaj Križni put.  

     Mladi će se kretati na relaciji dugoj 24 km: Vinogradci – Tiborjanci – Veliškovci – Marijanci – 
Čamagajevci – Radikovci – Miholjački Poreč – Rakitovica – Donji Miholjac. Dolazak i okupljanje 
je do 7:30 sati ispred filijalne crkve u Vinogradcima. 

     Euharistijsko slavlje biti će po završetku Križnoga puta u župnoj crkvi sv. Mihaela, arkanđela, u 
Donjem Miholjcu oko 17:30 sati. 
Prijevoz mladih doma iz Donjeg Miholjca, organizira župa. 
Prijave do 10. ožujka 2018. 

25. veljače 2018. Nard u 8.30 (JM) 
25. veljače 2018. Šag u 9:30 (JM) 
25. veljače 2018. Bocanjevci u 9.30 
25. veljače 2018. Vinogradci u 11 sati, (ispovijed od 10:30) 
28. veljače 2018. srijeda, u Bocanjevcima u 17 sati 

4. ožujka 2018. Vinogradci u 8.30 (JM) 
4. ožujka 2018. Nard u 9:30 (JM) 
4. ožujka 2018. Šag u 9:30 (ZM) 
4. ožujka 2018. Bocanjevci u 11 sati, (ispovijed od 10:30) (ZM) 

krštenje poslije mise: Nea Vuksanić 
 
7. ožujka 2018. srijeda, u Bocanjevcima u 17 sati 

11. ožujka 2018. Šag u 8:30 (JM) 
11. ožujka 2018. Vinogradci u 9.30 
11. ožujka 2018. Bocanjevci u 9.30 (JM) 
11. ožujka 2018. Nard u 11 sati, (ispovijed od 10:30) 
 



 
 

                

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

5. nedjelja kroz godinu - B – 
             4. veljače 2018. 

DAN ŽIVOTA 
www.zupa.valpovo.com 

 

 Župna kateheza je po rasporedu. Susreti mladih su nedjeljom u 19.30.   

 Euharistijsko klanjanje kao duhovna priprava na hodočašće bl. Alojziju Stepincu bit će u četvrtak u 
19.00 sati. 

 

 Tečaj priprave za ženidbu je u srijedu, četvrtak i petak, 7. 8. i 9. veljače 2018. u 19.30 u pastoralnom 
centru. 

 Pobožnost bl. Mariji Petković je u petak, 9. veljače uz večernju misu. 
 Sastanak liturgijskih čitača (odraslih) je u petak u 19 sati. 
  
 U subotu, 10. veljače je bl. Alojzije Stepinac, b. i mč. Misa je u 8 sati.  
 Gospa Lurdska i dan bolesnika je u nedjelju, 11. veljače 2018. Uz redovite nedjeljne mise u 8 u 9:30 i 

18:30, misa za bolesnike je u 11:30. Ispovijed za bolesnike je od 10.30. Misa u Šagu za Lurdsku 
Gospu je u 17 sati, a ispovijed od 16 sati. 

 KANONSKA VIZITACIJA – došlo je do promjene datuma službenoga pohoda župi Đakovačko-
osječkog nadbiskupa. Umjesto 27. veljače 2018., pohod je premješten na srijedu 21. veljače 2018. 

 Raspored susreta s Nadbiskupom bit će objavljen sljedeće nedjelje. 
 

 Hodočašće bl. Mariji Petković na Korčulu je od 27. travnja do 30. travnja 2018. Cijena puta je 650 
kn. Kontakt osoba č. s. Danijela Škoro.   

 NADBISKUPIJSKO HODOČAŠĆE bl. Alojziju Stepincu,  u Krašić i Zagreb je 3. ožujka 2018. 
(subota). Prigodom 120 godina od rođenja i 20 godina od proglašenja blaženim bl. Alojzija Stepinca.  
Cijena putovanja je 140.00 kn. Prijave su u župnom uredu do 20. veljače s uplatom. 

 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe kod PBZ 
Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za obnovu župnog doma. Hvala 
svima koji su ove godine već platili lukno. Sad je vrijeme da se lukno namiri. Hvala svima koji doprinose za 
obnovu župnog doma. Radovi su završili, ali ima još neplaćenih računa.  

  

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


 
 

Župna crkva Valpovo  

nakane sv. misa 2018. 
4.2. nedjelja                                   8:00     
5. nedjelja kroz godinu – B  – 
                                                      9:30  
            
                                                     18:30  

- za župljane 
 
+Nela i Tomislav Mihaljević  
 
+Franjo, Marija i Franjo Vezmanović  
 

5.2. ponedjeljak                           18:30 
5. tj. kroz godinu   
       

+Marica Šimić  
+Marija i Josip Srakić i Ivan Vučički  
 

6.2. utorak                                    18:30      
5. tj. kroz godinu         

+Damjan, Kata i Stjepan Đurković 
+Drago Peter  
 

7.2. srijeda                                 18:30 
5. tj. kroz godinu         
 

+Niko i Liposava Svalina  
+Ana i Antun Skelac 
 

8.2. četvrtak                              18:30 
5. tj. kroz godinu 
   

+obitelji Ovčar i Sesar  
+obitelji Vidaković, Brkanić i Balikić  

9.2. petak                                   18:30   
pobožnost bl. Mariji Petković                                 
 

+Verica Pađen  
+Josip Mutzhaus i obitleji Mutzhaus 

10.2. subota                                8:00      
Bl. Alojzije Stepinac, b. mč. 
 

+Jozo Andričić  
+obitelji Čičak  

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

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

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



  
 

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

ŽUPNI OGLASI  - 4. veljače 2018. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8 sati, 9.30 i u 18.30. 

 Župna kateheza za školsku djecu od prvopričesnika do krizmanika subotom:                                     
Šag u 10 sati, Bocanjevci/Gorica u 11 sati, Vinogradci u 12 sati. 

 Tečaj priprave za ženidbu je u srijedu, četvrtak i petak, 7. 8. i 9. 14. 15. 16.                                       
veljače 2018. u 19.30 u pastoralnom centru. 

 KANONSKA VIZITACIJA – službeni pohod župi Đakovačko-osječkog   
nadbiskupa je 21. veljače 2018. (srijeda). Raspored susreta s Nadbiskupom bit će 
objavljen sljedeće nedjelje. 

 NADBISKUPIJSKO HODOČAŠĆE bl. Alojziju Stepincu,  u Krašić i Zagreb je 
3. ožujka 2018. (subota). Prigodom 120 godina od rođenja i 20 godina od proglašenja 
blaženim bl. Alojzija Stepinca.  Cijena putovanja je 140.00 kn. Prijave su do 20. 
veljače s uplatom. 

 
Šag: 
4.veljače 2018. Šag u 11:00 sati (blagoslov svijeća i blagoslov grla) 
11. veljače 2018. Šag u 17 sati, Gospa Lurdska, (ispovijed od 16 sati) 
18. veljače 2018. Šag u 8:30, pepeljenje (JM) 
25. veljače 2018. Šag u 9:30 (JM) 
 
Nard: 
4.veljače 2018. Nard u 8.30 (JM) (blagoslov svijeća i blagoslov grla) 
11. veljače 2018. Nard u 9.30  (JM) 
15. veljače 2018. Nard u 11 sati, sv. Valentin 
18. veljače 2018. Nard u 11.00, pepeljenje 
25. veljače 2018. Nard u 8.30 (JM) 
 
Vinogradci: 
4. veljače 2018. Vinogradci u 17:00 (blagoslov svijeća i blagoslov grla) 
11. veljače 2018. Vinogradci u 8:30 (JM) 
18. veljače 2018. Vinogradci, 9.30 pepeljenje  
25. veljače 2018. Vinogradci u 11 sati, (ispovijed od 10:30) 
 
 
 
 
 



  
 

Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 
ŽUPNI OGLASI  - 4. veljače 2018. 

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

 Župna kateheza za školsku djecu od prvopričesnika do krizmanika subotom:                                     
Šag u 10 sati, Bocanjevci/Gorica u 11 sati, Vinogradci u 12 sati. 

 Tečaj priprave za ženidbu je u srijedu, četvrtak i petak, 7. 8. i 9. 14. 15. 16.                                       
veljače 2018. u 19.30 u pastoralnom centru. 

 KANONSKA VIZITACIJA – službeni pohod župi Đakovačko-osječkog   
nadbiskupa je 21. veljače 2018. (srijeda). Raspored susreta s Nadbiskupom bit će 
objavljen sljedeće nedjelje. 

 NADBISKUPIJSKO HODOČAŠĆE bl. Alojziju Stepincu,  u Krašić i Zagreb je 
3. ožujka 2018. (subota). Prigodom 120 godina od rođenja i 20 godina od proglašenja 
blaženim bl. Alojzija Stepinca.  Cijena putovanja je 140.00 kn. Prijave su do 20. 
veljače s uplatom. 

 

4. veljače 2018. Bocanjevci u 10.00 (JM) (blagoslov svijeća i blagoslov grla) 

7. veljače 2018. srijeda, u Bocanjevcima u 17 sati 

11. veljače 2018. Bocanjevci u 11.00 

14. veljače 2018. u Bocanjevcima u 17 sati, čista srijeda, pepeljenje 

18. veljače 2018. Gorica u 9.30, pepeljenje (JM) 

22. veljače 2018. četvrtak, u Bocanjevcima u 17 sati 

25. veljače 2018. Bocanjevci u 9.30 
28. veljače 2018. srijeda, u Bocanjevcima u 17 sati 

 
 
 
 
 
  



  
 

SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

VELJAČA 2018. 
 Svete mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom su u 8 sati, u 9.30 i u 18.30. 
 Župna kateheza za školsku djecu od prvopričesnika do krizmanika subotom:                                     
Šag u 10 sati, Bocanjevci/Gorica u 11 sati, Vinogradci u 12 sati. 
 Tečaj priprave za ženidbu je u srijedu, četvrtak i petak, 7. 8. i 9. 14. 15. 16.                                       
veljače 2018. u 19.30 u pastoralnom centru. 
 KANONSKA VIZITACIJA – službeni pohod župi Đakovačko-osječkog   
nadbiskupa je 21. veljače 2018. (srijeda). Raspored susreta s Nadbiskupom bit će 
objavljen sljedeće nedjelje. 
 NADBISKUPIJSKO HODOČAŠĆE bl. Alojziju Stepincu,  u Krašić i Zagreb je 
3. ožujka 2018. (subota). Prigodom 120 godina od rođenja i 20 godina od proglašenja 
blaženim bl. Alojzija Stepinca.  Cijena putovanja je 140.00 kn. Prijave su do 20. 
veljače s uplatom. 

4. veljače 2018. Nard u 8.30 (JM) (blagoslov svijeća i blagoslov grla) 
4. veljače 2018. Bocanjevci u 10.00 (JM) (blagoslov svijeća i blagoslov grla) 
4. veljače 2018. Šag u 11:00 sati (blagoslov svijeća i blagoslov grla) 
4. veljače 2018. Vinogradci u 17:00 (blagoslov svijeća i blagoslov grla) 
 
11. veljače 2018. Vinogradci u 8:30 (JM) 
11. veljače 2018. Nard u 9.30  (JM) 
11. veljače 2018. Bocanjevci u 11.00 
11. veljače 2018. Šag u 17 sati, Gospa Lurdska, (ispovijed od 16 sati) 
 
14. veljače 2018. u Bocanjevcima u 17 sati, čista srijeda, pepeljenje 
15. veljače 2018. Nard u 11 sati, sv. Valentin 
 
18. veljače 2018. Šag u 8:30, pepeljenje (JM) 
18. veljače 2018. Gorica u 9.30, pepeljenje (JM) 
18. veljače 2018. Vinogradci, 9.30 pepeljenje  
18. veljače 2018. Nard u 11.00, pepeljenje 
 
22. veljače 2018. četvrtak, u Bocanjevcima u 17 sati 

25. veljače 2018. Nard u 8.30 (JM) 
25. veljače 2018. Šag u 9:30 (JM) 
25. veljače 2018. Bocanjevci u 9.30 
25. veljače 2018. Vinogradci u 11 sati, (ispovijed od 10:30) 
 
28. veljače 2018. srijeda, u Bocanjevcima u 17 sati 



  
 

 
4. ožujka 2018. Vinogradci, 8.30 
4. ožujka 2018. Nard u 9:30 (JM) 
4. ožujka 2018. Šag u 9:30 
4. ožujka 2018. Bocanjevci u 11 sati, (ispovijed od 10:30)  

krštenje poslije mise: Nea Vuksanić 
 



ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO 
ŽUPNI OGLASI 

6. nedjelja kroz godinu - B –
11. veljače 2018.

      DAN BOLESNIKA 
     www.zupa.valpovo.com 

 Gospa Lurdska i dan bolesnika je danas. Uz redovite nedjeljne mise u 8 u 9:30 i 18:30, misa
za bolesnike je u 11:30. Ispovijed za bolesnike je od 10.30. Misa u Šagu za Lurdsku Gospu je
u 17 sati, a ispovijed od 15.30.

 Župna kateheza je po rasporedu. Susreti mladih su nedjeljom u 19.30.

 Čista srijeda ili Pepelnica je 14. veljače 2018. post i nemrs, početak korizme, vrijeme priprave
za Uskrs. Na Čistu srijedu misa je u 8 sati i u 18.30. Pepeljenje je pod misom. Pepeljenje je i
na 1. korizmenu nedjelju poslije svake mise, u župnoj crkvi i na filijalama.

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

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

 Sv. Valentin je ove godine slavi se 15. veljače 2018. (četvrtak) jer je 14. veljače blagdan
zapriječen Čistom srijedom i prenosi se na sljedeći dan.  Sv. Valentin posebno se slavi  misom
u Nardu u 11 sati.

 Euharistijsko klanjanje kao duhovna priprava na hodočašće bl. Alojziju Stepincu bit će u
četvrtak u 19.00 sati.

 Članovi schönstatskog pokreta, štovatelji Majke Triputa Divne, imaju molitvu i mjesečni susret na
treći četvrtak u mjesecu poslije mise u crkvi. Ovoga četvrtka u 19.30.

 Tečaj priprave za ženidbu je u srijedu, četvrtak i petak, 14. 15. i 16. veljače 2018. u 19.30 u
pastoralnom centru.

 KANONSKA VIZITACIJA – službeni pohod župi Đakovačko-osječkog nadbiskupa pohod
je 21. veljače 2018.(srijeda).

 Raspored susreta s Nadbiskupom: u prilogu
 Pripremni sastanak sa svim župnim suradnicima je u ponedjeljak, 12. veljače 2018 u 19 sati u

pastoralnom centru.

 NADBISKUPIJSKO HODOČAŠĆE bl. Alojziju Stepincu,  u Krašić i Zagreb je 3. ožujka
2018. (subota). Prigodom 120 godina od rođenja i 20 godina od proglašenja blaženim bl.
Alojzija Stepinca.  Cijena putovanja je 140.00 kn. Prijave su u župnom uredu do 20. veljače s
uplatom.

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe
kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za obnovu
župnog doma. Hvala svima koji su ove godine već platili lukno. Sad je vrijeme da se lukno namiri.
Hvala svima koji doprinose za obnovu župnog doma. Radovi su završili, ali ima još neplaćenih
računa.

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


 
 

KANONSKA VIZITACIJA 
ŽUPA BEZGRJEŠNOG ZAČEĆA BDM, VALPOVO 

srijeda 21. veljače 2018. 
 

Bocanjevci 10:00       Gorica 11:00        Vinogradci 11:30  
 

VALPOVO, 12:00  
Vjera i svjetlo, molitvene skupine, Mreža molitelja za 
svećenička i redovnička zvanja, Živa krunica, Pokret 
Božanskog milosrđa, Schönstatski pokret, Marijina 
legija;   - u pastoralnom centru. 

 
Šag 15:30 Nard 16:00  

VALPOVO, 16:45  
župno pastoralno vijeće, i župno ekonomsko vijeće; 
župni caritas;   - u pastoralnom centru 
 
VALPOVO, 17:45  
susret s vjeroučiteljima i animatorima župne kateheze 
- u pastoralnom centru 
 

VALPOVO, župna crkva,  18.30 sveta misa  
predvodi Nadbiskup uz sudjelovanje svih župljana, 
mladih, djece i župnih suradnika u župnoj crkvi. 
 
VALPOVO, 19:30  
ministranti, župni mješoviti zbor, orguljaši, izvanredni 
djelitelji pričesti i liturgijski čitači; 
- u crkvi 

VALPOVO, 20:00  
pohod samostanu časnih sestara   

 
 

  



 
 

Župna crkva Valpovo  nakane sv. misa 2018. 
11.2. nedjelja                                   8:00     
6. nedjelja kroz godinu – B  – 
                                                      9:30 
  
 
       DAN BOLESNIKA             11:30 
              
                                                     18:30  

- za župljane 
 
+Miroslav Gašparović i  
+obitelji Juretić i Sabolović 
 
za bolesnike 
 
+Marica Šimić  
 

12.2. ponedjeljak                           18:30 
6. tj. kroz godinu   
       

+ Janja i Kuzman Balentić 
+Julijana, Nikola i Ivan Brkić 
 

13.2. utorak                                    18:30      
6. tj. kroz godinu         

+Katica i Antun Medved 
+ obitelji Barić i Sopek 
 

14.2. srijeda                                 8:00 
ČISTA SRIJEDA  
                                                     18:30      
 

- na nakanu 
 
+Ljubica i Marijan Galičić 
+Finka, Stoja i Miroslav i 
+obitelji Vejić 
 

15.2. četvrtak                              18:30 
korizma 
   

+Mile i Ante Ivanković 
+Božica Milošević  

16.2. petak                                   18:30   
korizma                                
 

+Stjepan i Antun Ilinić  
+Anđa, August i Jela Pušić 

17.2. subota                                8:00      
korizma 
 

+Ruža i Đuro Marić  
+Darko Ivić 

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

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

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



  
 

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

ŽUPNI OGLASI  - 11. veljače 2018. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8 sati, 9.30 i u 18.30. 

 Župna kateheza za školsku djecu od prvopričesnika do krizmanika subotom:                                     
Šag u 10 sati, Bocanjevci/Gorica u 11 sati, Vinogradci u 12 sati. 

 Tečaj priprave za ženidbu je u srijedu, četvrtak i petak, 7. 8. i 9. 14. 15. 16.                                       
veljače 2018. u 19.30 u pastoralnom centru. 

KANONSKA VIZITACIJA – službeni pohod župi Đakovačko-osječkog   nadbiskupa 
je 21. veljače 2018. (srijeda).  

Raspored susreta vjernika s Nadbiskupom:  
Bocanjevci 10:00, Gorica 11:00, Vinogradci 11:30, Šag 15:30, Nard 16:00.   

Valpovo: misa u 18.30. 

 NADBISKUPIJSKO HODOČAŠĆE bl. Alojziju Stepincu,  u Krašić i Zagreb je 
3. ožujka 2018. (subota). Prigodom 120 godina od rođenja i 20 godina od proglašenja 
blaženim bl. Alojzija Stepinca.  Cijena putovanja je 140.00 kn. Prijave su do 20. 
veljače s uplatom. 

 
Šag: 
11. veljače 2018. Šag u 17 sati, Gospa Lurdska, (ispovijed od 15.30) 
18. veljače 2018. Šag u 8:30, pepeljenje (JM) 
25. veljače 2018. Šag u 9:30 (JM) 
 
Nard: 
11. veljače 2018. Nard u 9.30  (JM) 
15. veljače 2018. Nard u 11 sati, sv. Valentin 
18. veljače 2018. Nard u 11.00, pepeljenje 
25. veljače 2018. Nard u 8.30 (JM) 
 
Vinogradci: 
11. veljače 2018. Vinogradci u 8:30 (JM) 
18. veljače 2018. Vinogradci, 9.30 pepeljenje  
25. veljače 2018. Vinogradci u 11 sati, (ispovijed od 10:30) 
 
 
 
 
 



  
 

Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 
ŽUPNI OGLASI  - 11. veljače 2018. 

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

 Župna kateheza za školsku djecu od prvopričesnika do krizmanika subotom:                                     
Šag u 10 sati, Bocanjevci/Gorica u 11 sati, Vinogradci u 12 sati. 

 Tečaj priprave za ženidbu je u srijedu, četvrtak i petak, 7. 8. i 9. 14. 15. 16.                                       
veljače 2018. u 19.30 u pastoralnom centru. 

 KANONSKA VIZITACIJA – službeni pohod župi Đakovačko-osječkog   
nadbiskupa je 21. veljače 2018. (srijeda).  

Raspored susreta vjernika s Nadbiskupom:  
Bocanjevci 10:00, Gorica 11:00, Vinogradci 11:30, Šag 15:30, Nard 16:00.   

Valpovo: misa u 18.30. 

 NADBISKUPIJSKO HODOČAŠĆE bl. Alojziju Stepincu,  u Krašić i Zagreb je 
3. ožujka 2018. (subota). Prigodom 120 godina od rođenja i 20 godina od proglašenja 
blaženim bl. Alojzija Stepinca.  Cijena putovanja je 140.00 kn. Prijave su do 20. 
veljače s uplatom. 

 

11. veljače 2018. Bocanjevci u 11.00 

14. veljače 2018. u Bocanjevcima u 17 sati, čista srijeda, pepeljenje 

18. veljače 2018. Gorica u 9.30, pepeljenje (JM) 

22. veljače 2018. četvrtak, u Bocanjevcima u 17 sati 

25. veljače 2018. Bocanjevci u 9.30 
28. veljače 2018. srijeda, u Bocanjevcima u 17 sati 

 
 
 
 
 
  



  
 

SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

VELJAČA 2018. 
 Svete mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom su u 8 sati, u 9.30 i u 18.30. 
 Župna kateheza za školsku djecu od prvopričesnika do krizmanika subotom:                                     
Šag u 10 sati, Bocanjevci/Gorica u 11 sati, Vinogradci u 12 sati. 
 Tečaj priprave za ženidbu je u srijedu, četvrtak i petak, 7. 8. i 9. 14. 15. 16.                                       
veljače 2018. u 19.30 u pastoralnom centru. 

 KANONSKA VIZITACIJA – službeni pohod župi Đakovačko-osječkog   
nadbiskupa je 21. veljače 2018. (srijeda).  
Raspored susreta vjernika s Nadbiskupom:  
Bocanjevci 10:00, Gorica 11:00, Vinogradci 11:30, Šag 15:30, Nard 16:00.   
Valpovo: misa u 18.30. 

 NADBISKUPIJSKO HODOČAŠĆE bl. Alojziju Stepincu,  u Krašić i Zagreb je 
3. ožujka 2018. (subota). Prigodom 120 godina od rođenja i 20 godina od proglašenja 
blaženim bl. Alojzija Stepinca.  Cijena putovanja je 140.00 kn. Prijave su do 20. 
veljače s uplatom. 

11. veljače 2018. Vinogradci u 8:30 (JM) 
11. veljače 2018. Nard u 9.30  (JM) 
11. veljače 2018. Bocanjevci u 11.00 (sv. Valentin) 
11. veljače 2018. Šag u 17 sati, Gospa Lurdska, (ispovijed od 16 sati) 
 
14. veljače 2018. u Bocanjevcima u 17 sati, čista srijeda, pepeljenje 
15. veljače 2018. Nard u 11 sati, sv. Valentin 
 
18. veljače 2018. Šag u 8:30, pepeljenje (JM) 
18. veljače 2018. Gorica u 9.30, pepeljenje (JM) 
18. veljače 2018. Vinogradci, 9.30 pepeljenje  
18. veljače 2018. Nard u 11.00, pepeljenje 
 
22. veljače 2018. četvrtak, u Bocanjevcima u 17 sati 

25. veljače 2018. Nard u 8.30 (JM) 
25. veljače 2018. Šag u 9:30 (JM) 
25. veljače 2018. Bocanjevci u 9.30 
25. veljače 2018. Vinogradci u 11 sati, (ispovijed od 10:30) 
 
28. veljače 2018. srijeda, u Bocanjevcima u 17 sati 

 



  
 

4. ožujka 2018. Vinogradci, 8.30 
4. ožujka 2018. Nard u 9:30 (JM) 
4. ožujka 2018. Šag u 9:30 
4. ožujka 2018. Bocanjevci u 11 sati, (ispovijed od 10:30)  

krštenje poslije mise: Nea Vuksanić 
 



 
 

                

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

3. korizmena nedjelja - B – 
             4. ožujka 2018. 

                               www.zupa.valpovo.com 
 

 Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini je do danas, 
4. ožujka 2018. Milostinja danas je za BIH. 

 Križni put u korizmi u župnoj crkvi je srijedom i petkom u 18 sati i nedjeljom na groblju u 
15 sati. Križni put srijedom u 18 sati predvode djeca. 

 Čašćenje bl. Marije od Propetog Petković, svakog 9. u mjesecu, s litanijama, molitvom i čašćenjem 
relikvija, je u petak uz misu. 

 Uskrsna ispovijed bolesnika bit će 23. ožujka 2018. Prijave su u župnom uredu u uredovno vrijeme. 

 Liturgijski čitači, odrasli, imaju sastanak u petak, 9. ožujka 2018. u 19 sati. 
 Župni susret bračnih parova je u Valpovu, (3. četvrtak u mjesecu), 15. ožujka 2018. u 19 sati. 
 Roditeljski sastanak za roditelje prvopričesnika: ponedjeljak, 12. ožujka 2018. u 19.30 u pastoralnom 

centru. 
 Roditeljski sastanak za roditelje 1. razreda srednje škole: srijeda, 14. ožujka 2018. u 19.30 u 

pastoralnom centru. 

 Upis misa za drugo polugodište 2018. je u toku u uredovno vrijeme u župnom uredu.  
Misne nakane za pokojne, na čast svetih, za duše u čistilištu, na nakanu i drugo  mogu se upisati i bez 
određenog datuma. Za misnu nakanu nije nužno biti prisutan kod mise, osim po volji. Upise misa bez 
određenog datuma (nevezane mise) preporuča i Nadbiskupija Đakovačko-Osječka, posebno zato što 
mnogi župnici i svećenici u Nadbiskupiji nemaju dovoljno misnih nakana. Na taj način i njima se 
pomaže. 

 XIII. križni put za mlade koji će se održati pod geslom Evo Jaganjca Božjeg (Iv 1,29b)  
krenut će iz mjesta Vinogradci, filijale župe Valpovo, do Donjeg Miholjca. Održat će se u 
subotu, 17. ožujka 2018. Pozivamo sve mlade na ovaj Križni put.  
Prijevoz mladih doma iz Donjeg Miholjca, organizira župa. Prijave do 10. ožujka 2018. 

     Mladi će se kretati na relaciji dugoj 24 km: Vinogradci – Tiborjanci – Veliškovci – Marijanci – 
Čamagajevci – Radikovci – Miholjački Poreč – Rakitovica – Donji Miholjac. Dolazak i okupljanje je 
do 7:30 sati ispred filijalne crkve u Vinogradcima. 

     Euharistijsko slavlje biti će po završetku Križnoga puta u župnoj crkvi sv. Mihaela, arkanđela, u 
Donjem Miholjcu oko 17:30 sati. 

 Pripremljen je novi župni listić – korizmeni - sa župnim rasporedom događanja s naglaskom 
na rasporedu uskrsne ispovijedi. Uzmite ga poslije mise. 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe 
kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili 
obnovu župnog doma. Hvala svima koji su  ove godine već platili lukno. Hvala svima koji doprinose za 
obnovu župnog doma. Ove godine obnavlja se ulično (zapadno) pročelje. Po mogućnosti obnovit će se 
i urediti  jedan apartman na katu župnog doma koji će biti namijenjen za još  jednog svećenika u župi. 

  

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


 
 

Župna crkva Valpovo   

nakane sv. misa 2018. 
4.3. nedjelja                                   8:00     
3. korizmena nedjelja – B  – 
                                                      9:30 
 
                                                    
                                                      18:30 
  

- za župljane 
 

   +Ivo, Ana i Marko Kalem  
   +Spomenka Francuz  

 
   +Antun Sudarević   

 
5.3. ponedjeljak                           18:30 
3. korizmeni tjedan  
       

+Josip Romić  
+Jozo (Joko) Ivić  
 

6.3. utorak                                   18:30       
3. korizmeni tjedan     
     

+Zlatko Majdenić i  
+obitelji Majdenić i Jurić  
+Ivan Benc i +obitelji Benc  
 

7.3. srijeda                                 18:30 
3. korizmeni tjedan                                                         
 

    +Pavo, Jelica i  
    +č.s. Dobrana  Kolesar  
    +Josip Jager i Ana Lazić  

 
8.3. četvrtak                              18:30 
3. korizmeni tjedan  
   

+Lenka i Luka Rajčevac  
+Ana, Ivan i Marko Kalem  

9.3. petak                                   18:30   
3. korizmeni tjedan  
                             

+Željko Svalina 
+Darko Medved  

10.3. subota                                8:00      
3. korizmeni tjedan 
 

+obitelji Kusalić i Škarić  
+Dragun i Iva Jaman  

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

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

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



  
 

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

ŽUPNI OGLASI  - 4. ožujka 2018. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8 sati, 9.30 i u 18.30. 

 Župna kateheza za školsku djecu od prvopričesnika do krizmanika subotom:                                     
    Šag u 10 sati, Bocanjevci/Gorica u 11 sati, Vinogradci u 12 sati. 

 PRVA PRIČEST: župna crkva Valpovo, 15. travnja 2018. u 11 sati. 
 PRVA PRIČEST: iz Šaga u župnoj crkvi Valpovo, 15. travnja 2018. u 11 sati. 
 PRVA PRIČEST: u Nardu: 22.  travnja 2018. u 11 sati.  
 PRVA PRIČEST: župna crkva Bocanjevci, 1. svibnja 2018. u 11 sati. 
 KRIZMA: župna crkva Valpovo, 6. svibnja 2018. u 11 sati (nedjelja). 

 XIII. križni put za mlade koji će se održati pod geslom Evo Jaganjca Božjeg (Iv 1,29b)  krenut će iz 
mjesta Vinogradci, filijale župe Valpovo, do Donjeg Miholjca. Održat će se u subotu, 17. ožujka 
2018. Pozivamo sve mlade na ovaj Križni put. Prijevoz mladih doma iz Donjeg Miholjca, 
organizira župa. Prijave kod kapelana. Prijave do 10. ožujka 2018. 
 

Šag: 
4. ožujka 2018. Šag u 9:30 (ZM) 
11. ožujka 2018. Šag u 8:30 (JM) 
17. ožujka 2018. XIII. KRIŽNI PUT MLADIH: VINOGRADCI, 7:30 -
18. ožujka 2018. Šag u u 11 sati, (ispovijed od 10:30) (MŽ) 
25. ožujka 2018. CJETNICA misa s blagoslovom grančica i čitanjem muke:  
Šag u 9:30 (JM)  

 
Nard: 

4. ožujka 2018. Nard u 9:30 (JM) 
11. ožujka 2018. Nard u 11 sati, (ispovijed od 10:30) (MŽ) 
17. ožujka 2018. XIII. KRIŽNI PUT MLADIH: VINOGRADCI, 7:30 - 
18. ožujka 2018. Nard u 8:30 (JM) 
25. ožujka 2018. CJETNICA misa s blagoslovom grančica i čitanjem muke:  
Nard u 8:00 (MŽ) 

 
Vinogradci: 

4. ožujka 2018. Vinogradci, 8.30 (JM) 
11. ožujka 2018. Vinogradci u 9.30 (MŽ) 
17. ožujka 2018. XIII. KRIŽNI PUT MLADIH: VINOGRADCI, 7:30 - 
18. ožujka 2018. Vinogradci u 9.30 (ZM) 
25. ožujka 2018. CJETNICA misa s blagoslovom grančica i čitanjem muke:  
Vinogradci u 8:00 (JM)   

 

 



  
 

Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 
ŽUPNI OGLASI  - 4. ožujka 2018. 

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

 Župna kateheza za školsku djecu od prvopričesnika do krizmanika subotom:                                     
    Šag u 10 sati, Bocanjevci/Gorica u 11 sati, Vinogradci u 12 sati. 

 PRVA PRIČEST: župna crkva Valpovo, 15. travnja 2018. u 11 sati. 
 PRVA PRIČEST: iz Šaga u župnoj crkvi Valpovo, 15. travnja 2018. u 11 sati. 
 PRVA PRIČEST: u Nardu: 22.  travnja 2018. u 11 sati.  
 PRVA PRIČEST: župna crkva Bocanjevci, 1. svibnja 2018. u 11 sati. 
 KRIZMA: župna crkva Valpovo, 6. svibnja 2018. u 11 sati (nedjelja) 

 XIII. križni put za mlade koji će se održati pod geslom Evo Jaganjca Božjeg (Iv 1,29b)  krenut će iz 
mjesta Vinogradci, filijale župe Valpovo, do Donjeg Miholjca. Održat će se u subotu, 17. ožujka 
2018. Pozivamo sve mlade na ovaj Križni put. Prijevoz mladih doma iz Donjeg Miholjca, 
organizira župa. Prijave kod kapelana. Prijave do 10. ožujka 2018. 

 
4. ožujka 2018. Bocanjevci u 11 sati, (ispovijed od 10:30) (ZM) 

krštenje poslije mise: Nea Vuksanić 
7. ožujka 2018. srijeda, u Bocanjevcima u 17 sati 

11. ožujka 2018. Bocanjevci u 9.30 (JM) 
17. ožujka 2018. XIII. KRIŽNI PUT MLADIH: VINOGRADCI, 7:30 - 

18. ožujka 2018. Gorica u 9.30 (JM) 
25. ožujka 2018. CJETNICA  misa s blagoslovom grančica i čitanjem muke:  
Bocanjevci u 9:30 (MŽ) 
 

 
 
 
 
  



  
 

SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

OŽUJAK 2018. 
 Svete mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom su u 8 sati, u 9.30 i u 18.30. 
 Župna kateheza za školsku djecu od prvopričesnika do krizmanika subotom:                                     

Šag u 10 sati, Bocanjevci/Gorica u 11 sati, Vinogradci u 12 sati. 

 PRVA PRIČEST: župna crkva Valpovo, 15. travnja 2018. u 11 sati. 
 PRVA PRIČEST: iz Šaga u župnoj crkvi Valpovo, 15. travnja 2018. u 11 sati. 
 PRVA PRIČEST: u Nardu: 22.  travnja 2018. u 11 sati.  
 PRVA PRIČEST: župna crkva Bocanjevci, 1. svibnja 2018. u 11 sati. 
 KRIZMA: župna crkva Valpovo, 6. svibnja 2018. u 11 sati (nedjelja) 

 XIII. križni put za mlade koji će se održati pod geslom Evo Jaganjca Božjeg (Iv 1,29b)  krenut će iz 
mjesta Vinogradci, filijale župe Valpovo, do Donjeg Miholjca. Održat će se u subotu, 17. ožujka 
2018. Pozivamo sve mlade na ovaj Križni put. Prijevoz mladih doma iz Donjeg Miholjca, 
organizira župa. Prijave kod kapelana. Prijave do 10. ožujka 2018. 
 

4. ožujka 2018. Vinogradci u 8.30 (JM) 
4. ožujka 2018. Nard u 9:30 (JM) 
4. ožujka 2018. Šag u 9:30 (ZM) 
4. ožujka 2018. Bocanjevci u 11 sati, (ispovijed od 10:30) (ZM) 

krštenje poslije mise: Nea Vuksanić 
7. ožujka 2018. srijeda, u Bocanjevcima u 17 sati 

11. ožujka 2018. Šag u 8:30 (JM) 
11. ožujka 2018. Vinogradci u 9.30 (MŽ) 
11. ožujka 2018. Bocanjevci u 9.30 (JM) 
11. ožujka 2018. Nard u 11 sati, (ispovijed od 10:30) (MŽ) 
 
17. ožujka 2018. XIII. KRIŽNI PUT MLADIH: VINOGRADCI, 7:30 - 

18. ožujka 2018. Nard u 8:30 (JM) 
18. ožujka 2018. Vinogradci u 9.30 (ZM) 
18. ožujka 2018. Gorica u 9.30 (JM) 
18. ožujka 2018. Šag u u 11 sati, (ispovijed od 10:30) (MŽ) 
 
25. ožujka 2018. CJETNICA  
misa s blagoslovom grančica i čitanjem muke:  
Vinogradci u 8:00 (JM)  Nard u 8:00 (MŽ) 
Šag u 9:30 (JM)   Bocanjevci u 9:30 (MŽ) 
 

 



                

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

4. korizmena nedjelja - B – 
             11. ožujka 2018. 

                               www.zupa.valpovo.com 
 

 Križni put u korizmi u župnoj crkvi je srijedom i petkom u 18 sati i nedjeljom na groblju u 
15 sati. Križni put srijedom u 18 sati predvode djeca. 

 Uskrsna ispovijed bolesnika bit će 23. ožujka 2018. Prijave su u župnom uredu u uredovno 
vrijeme. 

 Ispovijed školske djece od 4. do 8. razreda je slijedećeg tjedna od ponedjeljka do petka 12. do 
16. ožujka 2018. za vrijeme sata vjeronauka u školi. 

 Župni susret bračnih parova je u Valpovu, (3. četvrtak u mjesecu), 15. ožujka 2018. u 19 sati. 
Tema je rodna ideologija. 

 Roditeljski sastanak za roditelje prvopričesnika: ponedjeljak, 12. ožujka 2018. u 19.30 u 
pastoralnom centru. 

 Roditeljski sastanak za roditelje 1. razreda srednje škole: srijeda, 14. ožujka 2018. u 19.30 u 
pastoralnom centru. 

 Članovi schönstatskog pokreta, štovatelji Majke Triputa Divne, imaju molitvu i mjesečni 
susret na treći četvrtak u mjesecu poslije mise u crkvi, 15. ožujka 2018. u 19 sati. 

 XIII. križni put za mlade bit će od Vinogradaca do Donjeg Miholjca u subotu, 17. ožujka 
2018. Ima 25 prijavljenih iz župe. Dolazak u Vinogradce i okupljanje je do 7:30. Prijevoz 
mladih iz Valpova, s autobusnog kolodvora u 7 sati, prijevoz  iz Donjeg Miholjca oko 18.30.  

 Pripremljen je novi župni listić – korizmeni - sa župnim rasporedom događanja s naglaskom 
na rasporedu uskrsne ispovijedi. Uzmite ga poslije mise. 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe 
kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili 
obnovu župnog doma. Hvala svima koji su  ove godine već platili lukno. Hvala svima koji doprinose za 
obnovu župnog doma. Ove godine obnavlja se ulično (zapadno) pročelje. Po mogućnosti obnovit će se 
i urediti  jedan apartman na katu župnog doma koji će biti namijenjen za još  jednog svećenika u župi. 

  

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


Župna crkva Valpovo   

nakane sv. misa 2018. 
11.3. nedjelja                                 8:00     
4. korizmena nedjelja – B  – 
                                                      9:30 
  
                                                    18:30 
  

- za župljane 
 

   +Dana Grganić 
 

   +obitelji Sudarević i Merčinac   
 

12.3. ponedjeljak                         18:30 
4. korizmeni tjedan  
       

+Marija i Antun Čaušić  
+Josip Cvenić  
 

13.3. utorak                                 18:30       
4. korizmeni tjedan     
     

+Nikola Jurič 
+Jozo (Joko) Ivić  
 

14.3. srijeda                                18:30 
4. korizmeni tjedan                                                         
 

    +Josip i Ilonka Fuis 
    +Jula i Fabijan Kupčerić 

 
15.3. četvrtak                              18:30 
4. korizmeni tjedan  
   

+Stjepan, Marija i Ivica Lopušić  
+Rudolf i Marica Coha 
+Ivan, Ljubica, Petar i Franjo 
Mihaliček 
 

16.3. petak                                   18:30   
4. korizmeni tjedan  
                             

+Marija i Ivan Fuderer 
+Željko i Vjekoslav Čamagajevac 
+Zoran Grofelnik 
+Terezija Stolla  
 

17.3. subota                                 8:00      
3. korizmeni tjedan 

+Josip i Antun Kokić  
+Irena i Josip Horvat  

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

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

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



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

ŽUPNI OGLASI  - 11. ožujka 2018. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8 sati, 9.30 i u 18.30. 

 PRVA PRIČEST: župna crkva Valpovo, 15. travnja 2018. u 11 sati, 
prvopričesnici iz Valpova i Šaga. U Nardu: 22.  travnja 2018. u 11 sati. U 
Bocanjevcima, 1. svibnja 2018. u 11 sati. 

 Roditeljski sastanak za roditelje prvopričesnika iz Valpova i Šaga: 
ponedjeljak, 12. ožujka 2018. u 19.30 u pastoralnom centru. 

 KRIZMA: župna crkva Valpovo, 6. svibnja 2018. u 11 sati (nedjelja) 

 XIII. križni put za mlade bit će od Vinogradaca do Donjeg Miholjca u 
subotu, 17. ožujka 2018. Ima 25 prijavljenih iz župe. Dolazak u Vinogradce 
i okupljanje je do 7:30. Prijevoz mladih iz Valpova, s autobusnog kolodvora 
u 7 sati, prijevoz  iz Donjeg Miholjca oko 18.30.  

Šag: 
11. ožujka 2018. Šag u 8:30 (JM) 
18. ožujka 2018. Šag u u 11 sati, (ispovijed od 10:30) (MŽ) 
25. ožujka 2018. CJETNICA  
misa s blagoslovom grančica i čitanjem muke: Šag u 9:30 (JM)  

 
Nard: 

11. ožujka 2018. Nard u 11 sati, (ispovijed od 10:30) (MŽ) 
18. ožujka 2018. Nard u 8:30 (JM) 
25. ožujka 2018. CJETNICA  
misa s blagoslovom grančica i čitanjem muke: Nard u 8:00 (MŽ) 

 
Vinogradci: 

11. ožujka 2018. Vinogradci u 9.30 (MŽ) 
18. ožujka 2018. Vinogradci u 9.30 (ZM) 
25. ožujka 2018. CJETNICA  
misa s blagoslovom grančica i čitanjem muke: Vinogradci u 8:00 (JM) 
  

 

 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 
ŽUPNI OGLASI  - 11. ožujka 2018. 

 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je 

misa.  

 PRVA PRIČEST: župna crkva Valpovo, 15. travnja 2018. u 11 sati, 
prvopričesnici iz Valpova i Šaga. U Nardu: 22.  travnja 2018. u 11 sati. U 
Bocanjevcima, 1. svibnja 2018. u 11 sati. 

 Roditeljski sastanak za roditelje prvopričesnika iz Valpova i Šaga: 
ponedjeljak, 12. ožujka 2018. u 19.30 u pastoralnom centru. 

 KRIZMA: župna crkva Valpovo, 6. svibnja 2018. u 11 sati (nedjelja) 

 XIII. križni put za mlade bit će od Vinogradaca do Donjeg Miholjca u 
subotu, 17. ožujka 2018. Ima 25 prijavljenih iz župe. Dolazak u Vinogradce 
i okupljanje je do 7:30. Prijevoz mladih iz Valpova, s autobusnog kolodvora 
u 7 sati, prijevoz  iz Donjeg Miholjca oko 18.30.  

11. ožujka 2018. Bocanjevci u 9.30 (JM) 
14. ožujka 2018. Bocanjevci u 17 sati 
17. ožujka 2018. XIII. KRIŽNI PUT MLADIH: VINOGRADCI-
DONJI MIHOLJAC 7:30-18.30 

18. ožujka 2018. Gorica u 9.30 (JM) 
25. ožujka 2018. CJETNICA   
misa s blagoslovom grančica i čitanjem muke: Bocanjevci u 9:30 (MŽ) 
 

 
 
 
 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

OŽUJAK 2018. 
 Svete mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom su u 8 sati, u 9.30 i u 18.30. 

 PRVA PRIČEST: župna crkva Valpovo, 15. travnja 2018. u 11 sati, 
prvopričesnici iz Valpova i Šaga. U Nardu: 22.  travnja 2018. u 11 sati. U 
Bocanjevcima, 1. svibnja 2018. u 11 sati. 

 Roditeljski sastanak za roditelje prvopričesnika iz Valpova i Šaga: 
ponedjeljak, 12. ožujka 2018. u 19.30 u pastoralnom centru. 

 KRIZMA: župna crkva Valpovo, 6. svibnja 2018. u 11 sati (nedjelja) 

 XIII. križni put za mlade bit će od Vinogradaca do Donjeg Miholjca u 
subotu, 17. ožujka 2018. Ima 25 prijavljenih iz župe. Dolazak u Vinogradce 
i okupljanje je do 7:30. Prijevoz mladih iz Valpova, s autobusnog kolodvora 
u 7 sati, prijevoz  iz Donjeg Miholjca oko 18.30.  

11. ožujka 2018. Šag u 8:30 (JM) 
11. ožujka 2018. Vinogradci u 9.30 (MŽ) 
11. ožujka 2018. Bocanjevci u 9.30 (JM) 
11. ožujka 2018. Nard u 11 sati, (ispovijed od 10:30) (MŽ) 
 
14. ožujka 2018. Bocanjevci u 17 sati 
17. ožujka 2018. XIII. KRIŽNI PUT MLADIH:  
VINOGRADCI-DONJI MIHOLJAC 7:30-18.30 

18. ožujka 2018. Nard u 8:30 (JM) 
18. ožujka 2018. Vinogradci u 9.30 (ZM) 
18. ožujka 2018. Gorica u 9.30 (JM) 
18. ožujka 2018. Šag u u 11 sati, (ispovijed od 10:30) (MŽ) 
 
25. ožujka 2018. CJETNICA  
misa s blagoslovom grančica i čitanjem muke:  
Vinogradci u 8:00 (JM)  Nard u 8:00 (MŽ) 
Šag u 9:30 (JM)   Bocanjevci u 9:30 (MŽ) 
 

 



                

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

5. korizmena nedjelja - B – 
             18. ožujka 2018. 

                               www.zupa.valpovo.com 
 

 Sv. Josip. Zaručnik BDM je u ponedjeljak, 19. ožujka 2018.  Mise su u 8 sati i u 18:30. 

 Križni put u korizmi u župnoj crkvi je srijedom i petkom u 18 sati i nedjeljom na groblju u 15 sati. 
Križni put srijedom u 18 sati predvode djeca. 

 Pobožnost 13 utoraka sv. Antunu Padovanskom počinje u utorak, 20. ožujka 2018. uz misu u 18:30. 

 USKRSNA ISPOVIJED 
- Uskrsna ispovijed bolesnika je u petak, 23. ožujka 2018. od 9 sati. Prijave su u župnom uredu u 

uredovno vrijeme.  
- Ispovijed bolesnika koji mogu doći u crkvu je u četvrtak, 22. ožujka od 10 sati, misa je u 11 sati. 
- Ispovijed bolesnika na  filijalama u Šagu i Nardu je u utorak, 20. ožujka od 9 sati, u Vinogradcima u 

srijedu, 21. ožujka od 9 sati, u Bocanjevcima i u Gorica u srijedu, 21. ožujka od 10 sati. 
- Uskrsna ispovijed u Bocanjevcima i u Gorici za sve je u četvrtak 22. ožujka 2018.  od 14:30 do 

15:30 - dok ima vjernika za ispovijed. 
- Uskrsna ispovijed u VALPOVU za sve je u subotu, 24. ožujka od 9 do 11 sati  i od 16 do 17:30. 

Pokorničko bogoslužje – ispit savjesti je u 9 sati i 16 sati. 
- Uskrsna ispovijed u Nardu, Šagu i Vinogradcima za sve je u subotu, 24. ožujka 2018.  od 15 sati - 

dok ima vjernika za ispovijed. 
- Uskrsna ispovijed za mlade u Belišću je na veliki ponedjeljak, 26. ožujka 2018. od 20 do 21:30.  
- Uskrsna ispovijed za mlade u Valpovu je na veliki utorak, 27. ožujka 2018. od 19 do 21 sati.  

 Euharistijsko klanjanje je u četvrtak poslije mise. 

 Pokret Božjeg milosrđa organizira hodočašće u Svetište Božjeg milosrđa na Ovčaru kod Đakova u 
nedjelju 8. 4. 2018. Cijena puta je 40 kuna, a prijave su kod Gorane Bebeši. 
Također Pokret ima susret  u četvrtak 22. 3. 2018. poslije Mise  i klanjanja. 

 Odrasli liturgijski čitači imaju sastanak u petak, 23. ožujka  2018. u 19 sati. To je dogovor za čitanje na 
Cvjetnicu i u Velikom tjednu. Važno je da dođu svi koji žele čitati. 

 CVJETNICA, NEDJELJA MUKE GOSPODNJE je 25. ožujka 2018.  
Župni caritas dijeli maslinove grančice uz prilog za župni caritas. 
Valpovo:  8 sati misa s blagoslovom grančica i čitanjem muke 

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

Na filijalalama mise s blagoslovom grančica i čitanjem muke su:  
U Vinogradcima u 8 sati, u Nardu u 8 sati, u Šagu u 9:30, u Bocanjevcima u 9:30. 

 Zajednica Vjera i svjetlo ima svoj mjesečni susret na četvrtu nedjelju u mjesecu poslije podne sa 
sudjelovanjem na večernjoj misi, to je na Cvjetnicu, 25. ožujka 2018. 

 Dječja radionica „kod snaše“  nudi uskrsne ukrase. 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe kod 
PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili obnovu 
župnog doma. Hvala svima koji su  ove godine već platili lukno. Hvala svima koji doprinose za obnovu 
župnog doma. Ove godine obnavlja se ulično (zapadno) pročelje. Po mogućnosti obnovit će se i urediti  
jedan apartman na katu župnog doma koji će biti namijenjen za još  jednog svećenika u župi. 

  

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


Župna crkva Valpovo   

nakane sv. misa 2018. 
18.3. nedjelja                                 8:00     
5. korizmena nedjelja – B  – 
                                                      9:30 
  
                                                    18:30 
  

- za župljane 
 

   +Jozo Šimošić 
 

   +Emilija, Vinko i Josip Markić  
 

19.3. ponedjeljak                            8:00 
Sv. JOSIP  
                                                      18:30   

+Jozo Andričić  
 
+Anka i Mile Marinić  
 

20.3. utorak                                 18:30       
5. korizmeni tjedan     
     

+Josip Špoljarić  
+Katarina i Dominika Barić  
 

21.3. srijeda                                18:30 
5. korizmeni tjedan                                                         
 

    +Josip Vicić  
    +Josip, Elizabeta i Ivan Brkić  

 
22.3. četvrtak                              18:30 
5. korizmeni tjedan  
   

+Stjepan Sopić  
+Roko Šovagović i Mara i 
Dragutin Mađarević  
 

23.3. petak                                   18:30   
5. korizmeni tjedan  
                             

+Olga i Stjepan Paškvan  
+Katarina i Stjepan Varga  
 

24.3. subota                                 8:00      
5. korizmeni tjedan 

+Jako i Ana Crnoja  
+Anđa, Frano i Zvonko Barišić  

 

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

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

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



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

ŽUPNI OGLASI  - 18. ožujka 2018. 
 
 USKRSNA ISPOVIJED 

- Ispovijed bolesnika na  filijalama u Šagu i Nardu je u utorak, 20. ožujka 
od 9 sati, u Vinogradcima u srijedu, 21. ožujka od 9 sati, u Bocanjevcima 
i u Gorica u srijedu, 21. ožujka od 10 sati. 

- Uskrsna ispovijed u Bocanjevcima i u Gorici za sve je u četvrtak 22. 
ožujka 2018.  od 14:30 do 15:30 - dok ima vjernika za ispovijed. 

- Uskrsna ispovijed u Nardu, Šagu i Vinogradcima za sve je u subotu, 24. 
ožujka 2018.  od 15 sati - dok ima vjernika za ispovijed. 

 Pokret Božjeg milosrđa organizira hodočašće u Svetište Božjeg milosrđa na 
Ovčaru kod Đakova u nedjelju 8. 4. 2018. Cijena puta je 40 kuna, a prijave 
su kod Gorane Bebeši. 

Šag: 
18. ožujka 2018. Šag u u 11 sati, (ispovijed od 10:30) (MŽ) 
25. ožujka 2018. CJETNICA  
misa s blagoslovom grančica i čitanjem muke: Šag u 9:30 (JM)  

BLAGOSLOV JELA - VELIKA SUBOTA, 31. ožujka 2018.   Šag u 17:30  
1. travnja 2018. USKRS    Šag u 10:30          (MŽ) 

2. travnja 2018. USKRSNI PONEDJELJAK Šag u 9:30   (JM)  
  
Nard: 

18. ožujka 2018. Nard u 8:30 (JM) 
25. ožujka 2018. CJETNICA  
misa s blagoslovom grančica i čitanjem muke: Nard u 8:00 (MŽ) 

BLAGOSLOV JELA - VELIKA SUBOTA, 31. ožujka 2018.     Nard u 17 sati,  
1. travnja 2018. USKRS     Nard u 9:30 (MŽ)  

2. travnja 2018. USKRSNI PONEDJELJAK  Nard u 10:30  (JM) 
 
Vinogradci: 

18. ožujka 2018. Vinogradci u 9.30 (ZM) 
25. ožujka 2018. CJETNICA  

misa s blagoslovom grančica i čitanjem muke: Vinogradci u 8:00 (JM) 
BLAGOSLOV JELA - VELIKA SUBOTA, 31. ožujka 2018. Vinogradci u 17h 

1. travnja 2018. USKRS    Vinogradci u 9:30  (JM) 
2. travnja 2018. USKRSNI PONEDJELJAK Vinogradci u 10:30 (MŽ) 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 
ŽUPNI OGLASI  - 18. ožujka 2018. 

 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je 

misa.  

 USKRSNA ISPOVIJED 
- Ispovijed bolesnika na  filijalama u Šagu i Nardu je u utorak, 20. ožujka 

od 9 sati, u Vinogradcima u srijedu, 21. ožujka od 9 sati, u Bocanjevcima 
i u Gorica u srijedu, 21. ožujka od 10 sati. 

- Uskrsna ispovijed u Bocanjevcima i u Gorici za sve je u četvrtak 22. 
ožujka 2018.  od 14:30 do 15:30 - dok ima vjernika za ispovijed. 

- Uskrsna ispovijed u Nardu, Šagu i Vinogradcima za sve je u subotu, 24. 
ožujka 2018.  od 15 sati - dok ima vjernika za ispovijed. 

 Pokret Božjeg milosrđa organizira hodočašće u Svetište Božjeg milosrđa na 
Ovčaru kod Đakova u nedjelju 8. 4. 2018. Cijena puta je 40 kuna, a prijave 
su kod Gorane Bebeši. 

18. ožujka 2018. Gorica u 9.30 (JM) 
25. ožujka 2018. CJETNICA   
misa s blagoslovom grančica i čitanjem muke: Bocanjevci u 9:30 (MŽ) 
31. ožujka 2018. Velika subota, vazmeno bdijenje u 19 sati u Bocanjevcima 
(JM) BLAGOSLOV JELA - poslije vazmenog bdijenja 

1. travnja 2018. USKRS  
Bocanjevci u 10:30   (JM)  
2. travnja 2018. USKRSNI PONEDJELJAK 
Gorica u 9:30  (MŽ)    

 
 
 
 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

OŽUJAK 2018. 
 USKRSNA ISPOVIJED 

- Ispovijed bolesnika na  filijalama u Šagu i Nardu je u utorak, 20. ožujka 
od 9 sati, u Vinogradcima u srijedu, 21. ožujka od 9 sati, u Bocanjevcima 
i u Gorica u srijedu, 21. ožujka od 10 sati. 

- Uskrsna ispovijed u Bocanjevcima i u Gorici za sve je u četvrtak 22. 
ožujka 2018.  od 14:30 do 15:30 - dok ima vjernika za ispovijed. 

- Uskrsna ispovijed u Nardu, Šagu i Vinogradcima za sve je u subotu, 24. 
ožujka 2018.  od 15 sati - dok ima vjernika za ispovijed. 

 Pokret Božjeg milosrđa organizira hodočašće u Svetište Božjeg milosrđa na 
Ovčaru kod Đakova u nedjelju 8. 4. 2018. Cijena puta je 40 kuna, a prijave 
su kod Gorane Bebeši. 

18. ožujka 2018. Nard u 8:30 (JM) 
18. ožujka 2018. Vinogradci u 9:30 (ZM) 
18. ožujka 2018. Gorica u 9:30 (JM) 
18. ožujka 2018. Šag u u 11 sati, (ispovijed od 10:30) (MŽ) 
 
25. ožujka 2018. CJETNICA  
misa s blagoslovom grančica i čitanjem muke:  
Vinogradci u 8:00 (JM)  Nard u 8:00 (MŽ) 
Šag u 9:30 (JM)   Bocanjevci u 9:30 (MŽ) 
 
BLAGOSLOV JELA - VELIKA SUBOTA, 31. ožujka 2018. 
filijale: Nard u 17 sati, Vinogradci u 17 sati, Šag u 17:30,  
Bocanjevci:  poslije vazmenog bdijenja 
u Valpovu: Velika subota, u 18 sati 
u Valpovu: USKRS, uz misu – 7 sati 

31. ožujka 2018. Velika subota, vazmeno bdijenje u 19 sati u Bocanjevcima 
(JM) 

1. travnja 2018. USKRS  
filijale:  Nard u 9:30    (MŽ)  Šag u 10:30              (MŽ) 

Vinogradci u 9:30  (JM)  Bocanjevci u 10:30  (JM)  
 
2. travnja 2018. USKRSNI PONEDJELJAK 
filijale:  Šag u 9:30   (JM)   Nard u 10:30 (JM) 

Gorica u 9:30 (MŽ)   Vinogradci u 10:30 (MŽ)  



                

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

CVJETNICA - B – 
             25. ožujka 2018. 

                               www.zupa.valpovo.com 
 

 Župni caritas dijeli maslinove grančice uz prilog za župni caritas. 
 Zajednica Vjera i svjetlo ima svoj mjesečni susret na četvrtu nedjelju u mjesecu poslije podne sa 

sudjelovanjem na večernjoj misi, to je danas na Cvjetnicu, 25. ožujka 2018. 
 Mise u velikom tjednu od ponedjeljka do srijede su u 18.30. 
 Križni put  je u srijedu u 18 sati i na veliki petak u 10 sati. 
 Pobožnost 13 utoraka sv. Antunu Padovanskom je uz misu u 18:30. 
 USKRSNA ISPOVIJED za mlade u Belišću je na veliki ponedjeljak, 26. ožujka 2018. od 20 do 21:30. 

Uskrsna ispovijed za mlade u Valpovu je na veliki utorak, 27. ožujka 2018. od 19 do 21 sati.  
 Na VELIKI ČETVRTAK, 29. ožujka 2018. misa Večere Gospodnje je u 19 sati. Na početku mise je 

unošenje blagoslovljenih ulja. Pod misom je obred pranja nogu.  Poslije mise je klanjanje. 
Milostinja od velikog četvrtka je za potrebe župnog caritasa. 

 Na VELIKI PETAK, 30. ožujka 2018. obredi Velikog petka su u 18 sati, a u obredima je pjevana Muka, 
klanjanje Križu i pričest. Na veliki petak je post i nemrs.  

 Devetnica Božjeg milosrđa počinje na Veliki petak u 15 sati u crkvi i završava u subotu uoči nedjelje 
Božjeg milosrđa. Pokret Božjeg milosrđa organizira hodočašće u svetište Božjeg milosrđa na Ovčaru 
kod Đakova u nedjelju Božjeg milosrđa  8. travnja 2018. Cijena puta je 40 kuna. Prijave kod Gorane 
Bebeši. 

 Na VELIKU SUBOTU, 31. ožujka 2018. crkva je otvorena cijeli dan, pri čemu će vatrogasci u 
svečanim odorama čuvati Božji grob. Vazmeno bdjenje je u 20 sati. Za službu svjetla treba ponijeti 
svijeću s prikladnom zaštitom protiv prokapavanja. 

 Sudjelovanje na obredima svetog trodnevlja, na veliki četvrtak, veliki petak i veliku subotu je obvezno i 
samo po sebi razumljivo, jer su to najveća otajstva naše vjere. 

 Uskrsni BLAGOSLOV JELA na veliku subotu u Nardu u 17 sati, u Vinogradcima u 17 sati, u Šagu u 
17.30,  u Bocanjevcima  poslije vazmenog bdijenja, u Valpovu na Veliku subotu u 18 sati i na USKRS, 
uz misu  u 7 sati. 

 USKRS je u nedjelju 1. travnja 2018., a mise su u 7 sati (i blagoslov jela), u 9.30 i u 18.30.  
 Na Uskrsni ponedjeljak, 2. travnja mise su kao nedjeljom: u 8 sati, 9.30 i 18.30. 
 Župni ured ne radi od velikog petka do uskrsnog ponedjeljka. 
 Župni listić broj 13, Uskrsni, s rasporedom blagdana, pobožnosti i događanja u župi uzmite na izlazu iz 

crkve. 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe kod 
PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili obnovu 
župnog doma. Hvala svima koji su  ove godine već platili lukno. Hvala svima koji doprinose za obnovu 
župnog doma. Ove godine obnavlja se ulično (zapadno) pročelje. Po mogućnosti obnovit će se i urediti  
jedan apartman na katu župnog doma koji će biti namijenjen za još  jednog svećenika u župi. 

  

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


Župna crkva Valpovo  nakane sv. misa 2018. 
25.3. nedjelja                                     8:00     
CJETNICA – B  – 
                                                      9:30 
                                                    18:30 
  

- za župljane 
 
- na nakanu ZM 

 +Vilim i Kata Hange i  
+Nikola i Mara Skelac 

26.3. ponedjeljak                            18:30 
VELIKI TJEDAN  
                                                        

+Marina Marjanović 
Za družbu i sestre  
„Kćeri milosrđa“ 

27.3. utorak                                 18:30       
VELIKI TJEDAN     
     

+Ceca i Nenad Orešković i  
+ob. Lončarić 
+obitelji Tibinac 

28.3. srijeda                                 18:30 
VELIKI TJEDAN                                                         

+Ivo Mandić 
+Pavo Šovagović  

29.3. četvrtak                              19:00 
Veliki  četvrtak  

- Misa večere Gospodnje  

- na nakanu  
 

30.3. petak                                  18:00 
Veliki petak-  Obredi velikog petka 

----------- 

31.3. subota                            20:00 
Velika subota  

- Vazmeno bdijenje 

- na nakanu 
  

1.4. 2018. nedjelja                         7:00      
USKRS - B - 
                                                     9:30   
                                                   18:30  

- za župljane 
 

- na nakanu 
- na nakanu 

2.4. 2018. ponedjeljak                   8:00      
USKRSNI - B - 
                                                     9:30 
                                                   18:30  

- na nakanu ZM 
 
+Kata, Zdravko i Stjepan Čovčić 
+Mane Popović i + ob. Mihaljiček 

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

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

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



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

ŽUPNI OGLASI  - 25. ožujka 2018. 
 
 USKRSNA ISPOVIJED 

za mlade u Belišću je na veliki ponedjeljak, 26. ožujka 2018. od 20 do 21:30. 
za mlade u Valpovu je na veliki utorak, 27. ožujka 2018. od 19 do 21 sati.  
 

 Pokret Božjeg milosrđa organizira hodočašće u Svetište Božjeg milosrđa na 
Ovčaru kod Đakova u nedjelju 8. 4. 2018. Cijena puta je 40 kuna, a prijave 
su kod Gorane Bebeši. 

Šag: 
25. ožujka 2018. CJETNICA  
misa s blagoslovom grančica i čitanjem muke: Šag u 9:30 (JM)  

BLAGOSLOV JELA - VELIKA SUBOTA, 31. ožujka 2018.   Šag u 17:30  
1. travnja 2018. USKRS    Šag u 10:30          (MŽ) 

2. travnja 2018. USKRSNI PONEDJELJAK Šag u 9:30   (JM)   
8. travnja 2018. 2. vazmena nedjelja – B – Šag u 11 sati i klečanje (MŽ) 
15. travnja 2018.  3. vazmena nedjelja – B - 
Valpovo: 11 sati,  PRVA PRIČEST  
  
Nard: 

25. ožujka 2018. CJETNICA  
misa s blagoslovom grančica i čitanjem muke: Nard u 8:00 (MŽ) 

BLAGOSLOV JELA - VELIKA SUBOTA, 31. ožujka 2018.     Nard u 17 sati,  
1. travnja 2018. USKRS     Nard u 9:30 (MŽ)  

2. travnja 2018. USKRSNI PONEDJELJAK  Nard u 10:30  (JM) 
8. travnja 2018. 2. vazmena nedjelja – B – Nard u 9:30 (MŽ) 
15. travnja 2018.  3. vazmena nedjelja – B - Nard u 8:30 (JM) 
Valpovo: 11 sati,  PRVA PRIČEST  
 
Vinogradci: 

25. ožujka 2018. CJETNICA  
misa s blagoslovom grančica i čitanjem muke: Vinogradci u 8:00 (JM) 
BLAGOSLOV JELA - VELIKA SUBOTA, 31. ožujka 2018. Vinogradci u 17h 

1. travnja 2018. USKRS    Vinogradci u 9:30  (JM) 
2. travnja 2018. USKRSNI PONEDJELJAK Vinogradci u 10:30 (MŽ) 
8. travnja 2018. 2. vazmena nedjelja – B – Vinogradci u 8:30 (JM) 
15. travnja 2018.  3. vazmena nedjelja – B - Vinogradci u 8:30 (MŽ) 
Valpovo: 11 sati,  PRVA PRIČEST  



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 
ŽUPNI OGLASI  - 25. ožujka 2018. 

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

 USKRSNA ISPOVIJED 
za mlade u Belišću je na veliki ponedjeljak, 26. ožujka 2018. od 20 do 21:30. 
za mlade u Valpovu je na veliki utorak, 27. ožujka 2018. od 19 do 21 sati.  
 

 Pokret Božjeg milosrđa organizira hodočašće u Svetište Božjeg milosrđa na 
Ovčaru kod Đakova u nedjelju 8. 4. 2018. Cijena puta je 40 kuna, a prijave 
su kod Gorane Bebeši. 

25. ožujka 2018. CJETNICA   
misa s blagoslovom grančica i čitanjem muke: Bocanjevci u 9:30 (MŽ) 
31. ožujka 2018. Velika subota, vazmeno bdijenje u 19 sati u Bocanjevcima 
(JM) BLAGOSLOV JELA - poslije vazmenog bdijenja 

1. travnja 2018. USKRS  
Bocanjevci u 10:30   (JM)  
2. travnja 2018. USKRSNI PONEDJELJAK 
Gorica u 9:30  (MŽ)    

8. travnja 2018. 2. vazmena nedjelja – B – Bocanjevci u 9:30 (JM) 
11. travnja 2018. Bocanjevci u 17 sati 
15. travnja 2018.  3. vazmena nedjelja – B - Bocanjevci u 9:30 (JM) 
15. travnja 2018. Valpovo: 11 sati,  PRVA PRIČEST  
18. travnja 2018. Bocanjevci u 17 sati 
 
 
 
 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO
ŠAG – NARD – VINOGRADCI 

I ŽUPA BOCANJEVCI 
OŽUJAK TRAVANJ 2018. 

 USKRSNA ISPOVIJED
za mlade u Belišću je na veliki ponedjeljak, 26. ožujka 2018. od 20 do 21:30.
za mlade u Valpovu je na veliki utorak, 27. ožujka 2018. od 19 do 21 sati.

 Pokret Božjeg milosrđa organizira hodočašće u Svetište Božjeg milosrđa na
Ovčaru kod Đakova u nedjelju 8. 4. 2018. Cijena puta je 40 kuna, a prijave
su kod Gorane Bebeši.

25. ožujka 2018. CJETNICA
misa s blagoslovom grančica i čitanjem muke: 
Vinogradci u 8:00 (JM)  Nard u 8:00 (MŽ) 
Šag u 9:30 (JM)  Bocanjevci u 9:30 (MŽ) 

BLAGOSLOV JELA - VELIKA SUBOTA, 31. ožujka 2018. 
filijale: Nard u 17 sati, Vinogradci u 17 sati, Šag u 17:30,  
Bocanjevci:  poslije vazmenog bdijenja 
u Valpovu: Velika subota, u 18 sati 
u Valpovu: USKRS, uz misu – 7 sati 

31. ožujka 2018. Velika subota, vazmeno bdijenje u 19 sati u Bocanjevcima
(JM) 

1. travnja 2018. USKRS
filijale:  Nard u 9:30    (MŽ) Šag u 10:30              (MŽ) 

Vinogradci u 9:30  (JM) Bocanjevci u 10:30  (JM) 

2. travnja 2018. USKRSNI PONEDJELJAK
filijale:  Šag u 9:30   (JM) Nard u 10:30 (JM) 

Gorica u 9:30 (MŽ) Vinogradci u 10:30 (MŽ) 
8. travnja 2018. 2. vazmena nedjelja – B –
Vinogradci u 8:30 (JM) 
Nard u 9:30 (MŽ) 
Bocanjevci u 9:30 (JM) 
Šag u 11 sati i klečanje (MŽ) 
11. travnja 2018. Bocanjevci u 17 sati

15. travnja 2018.  3. vazmena nedjelja – B -
Valpovo: 11 sati,  PRVA PRIČEST 
Nard u 8:30 (JM) 
Vinogradci u 8:30 (MŽ) 
Bocanjevci u 9:30 (JM) 
18. travnja 2018. Bocanjevci u 17 sati



                

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

2. vazmena nedjelja - B – 
NEDJELJA BOŽJEGA MILOSRĐA 

             8. travnja 2018. 
                               www.zupa.valpovo.com 

 

 Euharistijsko klanjanje/klečanje u Šagu je danas s misom u 11:00. 

 Blagovijest ili Navještenje Gospodinovo liturgijski se slavi sutra, 9. travnja s misom u 18:30.  

 Čašćenje bl. Marije od Propetog Petković  je svakog 9. u mjesecu, s litanijama, molitvom i 
čašćenjem relikvija, uz misu. To je sutra. 

 Roditeljski sastanak za roditelje krizmanika je u ponedjeljak, 9. travnja 2018. u 19:30 u 
pastoralnom centru. 

 Pobožnost 13 utoraka sv. Antunu Padovanskom je uz misu u 18:30. 

 Odrasli liturgijski čitači imaju sastanak na drugi i četvrti petak u mjesecu u 19 sati.  
 To je 13. travnja  2018. Voditelj je č. s. Ilirka Ivandić. 

 PRVA PRIČEST u župi Bezgrešnog začeća BDM, Valpovo je u  nedjelju, 15. travnja 2018.  
na misi u 11 sati. (ostale mise su redovito: 8 sati, 9:30 i 18:30) .  Prvopričesnici su iz Valpova i 
Šaga. 

 Okupljanje prvopričesnika u  nedjelju je u 10:30  pred crkvom za ulaznu procesiju. 
 Ispovijed prvopričesnika je u u subotu  14. travnja 2018: 3a u 9:00, 3c u 9:30 i 3d u 10:00. 
     Ispovijed roditelja je u srijedu, četvrtak i petak, 11. do 13. travnja 2018. od 17:30. 
 Mise za prvopričesnike  su od ponedjeljka do petka, 9. do 13. travnja 2018. u 18:30, a proba za 

prvu pričest je poslije mise svaki dan. 

 PRVA PRIČEST u Nardu  je 22.  travnja 2018. u 11:00.  
 PRVA PRIČEST u Bocanjevcima je 1. svibnja 2018. u 11:00. 

 Župni caritas trajno djeluje i pomaže potrebite u župi. Otvoren je utorkom od 17:00 do 18:00. 
Caritas dijeli ono što dobije. Ako dobije bezvrijednu odjeću, ona se jedino može baciti u smeće. 
Dar caritasu kao i dar od caritasa ne smije umanjivati dostojanstvo potrebitih.  

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe kod 
PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili obnovu 
župnog doma. Hvala svima koji su  ove godine već platili lukno. Hvala svima koji doprinose za obnovu 
župnog doma. Ove godine obnavlja se ulično (zapadno) pročelje. Po mogućnosti obnovit će se i urediti  
jedan apartman na katu župnog doma koji će biti namijenjen za još  jednog svećenika u župi. 

  

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


Župna crkva Valpovo   

nakane sv. misa 2018. 
 

8. 4. nedjelja                                8:00      
2. vazmena nedjelja - B - 
Nedjelja Božjega milosrđa          9:30 
                            
                                                  18:30  

- za župljane 
 
+Marija Strmečki 

 
+obitelji Majdenić 
 

9. 4. ponedjeljak                        18:30      
BLAGOVIJEST  
Čašćenje bl. Marije Petković 
 

+obitelji Bebeši 
+obitelji Bužonja i Marinić 
 

10. 4. utorak                               18:30       
2. vazmeni tjedan     
     

+Marko i Katica Bogdanić 
+Marijan Sopić 
 

11. 4. srijeda                              18:30 
2. vazmeni tjedan                                                         

+Vesna Dujmović i  
+Ladislav Turček 
+č.s. Marcijana Uložnik 
 

12. 4. četvrtak                            18:30 
2. vazmeni tjedan               
                                           

+Pero i Mara Mihaljević 
+Mirko Šimić 
 

13. 4. petak                                18:30 
2. vazmeni tjedan               
 

+Đuro Sopić 
+Jozo (Joko) Ivić 

14. 4. subota                            8:00 
2. vazmeni tjedan                   
 

+Ivan i Katarina Kutnjak 
+obitelji Vinković 
  

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

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

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



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

ŽUPNI OGLASI  - 8. travnja 2018. 
 

 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8 sati, 9.30 i u 18.30. 

 Župna kateheza za školsku djecu od prvopričesnika do krizmanika subotom:                                     
   Šag u 10 sati, Bocanjevci/Gorica u 11 sati, Vinogradci u 12 sati. 

 15. travnja 2018. Valpovo 11:00  PRVA PRIČEST  
 22.travnja 2018.   
 ŽUPNO KLEČANJE  u Valpovu od 14:00 do 18:00  
 PRVA PRIČEST u Nardu u 11:00 
Šag:  
8. travnja 2018.  Šag u 11:00 i klečanje (MŽ) 
22.travnja 2018. Šag u 8:30 misa i blagoslov polja (JM) 
29. travnja 2018. Šag u 9:30 (JM) 
  
Nard: 
8. travnja 2018. Nard u 9:30 (MŽ) 
15. travnja 2018.  Nard u 8:30 (JM) 
22.travnja 2018.  Nard u 11:00 PRVA PRIČEST i blagoslov polja (MŽ) 
29. travnja 2018. Nard u 8:00 misa (JM) 
 
Vinogradci: 
8. travnja 2018. Vinogradci u 8:30 (JM) 
15. travnja 2018.  Vinogradci u 8:30 (MŽ)  
22.travnja 2018. Vinogradci u 9:30 misa i blagoslov polja  (JM) 
 
 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 
ŽUPNI OGLASI  - 8. travnja 2018. 

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

 Župna kateheza za školsku djecu od prvopričesnika do krizmanika subotom:                                     
   Šag u 10 sati, Bocanjevci/Gorica u 11 sati, Vinogradci u 12 sati. 

 15. travnja 2018. Valpovo: 11:00  PRVA PRIČEST  
 22.travnja 2018.  

ŽUPNO KLEČANJE u Valpovu od 14:00 do 18:00  
PRVA PRIČEST u Nard u 11:00 
  

8. travnja 2018. Bocanjevci u 9:30 (JM) 
11. travnja 2018. Bocanjevci u 17 sati 
15. travnja 2018.  Bocanjevci u 9:30 (JM) 
18. travnja 2018. Bocanjevci u 17 sati 
22.travnja 2018. Bocanjevci u 9:30 (MŽ) 
 
25. travnja 2018. , sv. Marko, ev. Bocanjevci u 17:00, misa i blagoslov polja 
 
1.svibnja 2018. u 11:00 Bocanjevci, CRKVENI GOD I PRVA PRIČEST (MŽ) 
 
3.svibnja 2018. u 11:00 Bocanjevci, CRKVENI GOD, Sv. Filip i Jakov, ap. (MŽ) 
 
 
 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

TRAVANJ 2018. 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8 sati, 9.30 i u 18.30. 

 Župna kateheza za školsku djecu od prvopričesnika do krizmanika subotom:                                     
   Šag u 10 sati, Bocanjevci/Gorica u 11 sati, Vinogradci u 12 sati. 

 
8. travnja 2018.  
Vinogradci u 8:30 (JM) 
Nard u 9:30 (MŽ) 
Bocanjevci u 9:30 (JM) 
Šag u 11:00 misa i klečanje (MŽ) 
11. travnja 2018. Bocanjevci u 17 sati 
 
15. travnja 2018.  
Valpovo: 11 sati,  PRVA PRIČEST  
Nard u 8:30 (JM) 
Vinogradci u 8:30 (MŽ) 
Bocanjevci u 9:30 (JM) 
18. travnja 2018. Bocanjevci u 17 sati 
 

22.travnja 2018.   
ŽUPNO KLEČANJE u Valpovu  od 14:00 do 18:00  
PRVA PRIČEST u Nardu u 11:00 i blagoslov polja (MŽ) 
Šag u 8:30 misa i blagoslov polja (JM) 
Vinogradci u 9:30 misa i blagoslov polja (JM) 
Bocanjevci u 9:30 misa (MŽ) 
 
25. travnja 2018. , sv. Marko, ev. Bocanjevci u 17:00, misa i blagoslov polja 
 
29. travnja 2018. Nard u 8:00 (JM) 
29. travnja 2018. Šag u 9:30  (JM) 
 
1.svibnja 2018. u 11:00 Bocanjevci, CRKVENI GOD I PRVA PRIČEST (MŽ) 
3.svibnja 2018. u 11:00 Bocanjevci, CRKVENI GOD, Sv. Filip i Jakov, ap. (MŽ) 
 
 



                

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

3. vazmena nedjelja - B – 
PRVA PRIČEST 

             15. travnja 2018. 
                               www.zupa.valpovo.com 

 

 Prva pričest je danas na misi u 11:00. Ostale mise su u 8:00, 9:30 i 18:30. 

 Sastanak za hodočasnike bl. Mariji Petković na Korčulu  je u ponedjeljak, 16. travnja u 19:00. 

 Nadbiskupijski susret osoba s posebnim potrebama je u Valpovu, 19. svibnja 2018. (subota). 
Prisutnih će biti do 800 osoba. Susret ima duhovni sadržaj. Misu predvodi mons. Đuro Hranić, 
nadbiskup.  Ali gostima treba dati ručak. Bit će potrebno sudjelovanje svih župljana. Sastanak 
ŽEV, ŽPV, župnog caritasa, zajednice Vjera i svjetlo,  članova molitvenih zajednica i svih koji 
žele surađivati u tom događaju kao animatori i volonteri bit će u srijedu 18. travnja 2018. u 
19:00 u pastoralnom centru. 

 Pobožnost 13 utoraka sv. Antunu Padovanskom je uz misu u 18:30. 

 Župni susret bračnih parova je u Valpovu na 3. četvrtak u mjesecu. To je 19. travnja 2018. 
2018. u 19:30. Tema susreta je: Obitelj – kućna crkva. 

 Članovi schönstatskog pokreta, štovatelji Majke Triputa Divne, imaju molitvu i mjesečni 
susret na treći četvrtak u mjesecu poslije mise u crkvi. To je 19. travnja 2018. u 19 sati. 

 ŽUPNO GODIŠNJE KLANJANJE/KLEČANJE i nedjelja Dobrog Pastira, dan duhovnih 
zvanja je 22. travnja 2018. Na misama u 8:00, u 9:30 i 18:30 sudjeluju i bogoslovi iz Đakova.  
Izlaganje Presvetog je u 14:00 i klanjanje za sve, moli župnik,  
klanjanje od 14:30 za sve, mole časne sestre,  
klanjanje od 15:00  za sve, mole bogoslovi,  
klanjanje od 15:30  za sve, moli pokret Božjeg milosrđa,  
klanjanje od 16:00 za sve, moli Marijina legija,  
klanjanje od 16:30 za sve, moli Schönstatski pokret,  
klanjanje od 17:00 za sve, mole bogoslovi, 
klanjanje od 17:30 za sve, moli kapelan,  
Završni blagoslov je u 18:00.  
Određeni predvoditelji molitve klanjanja neka budu u crkvi u određeno vrijeme, a bez obzira na 
raspored, za vrijeme klanjanja od 14:00 do 18:00 može se doći u bilo koje doba po volji. 
Klanjanje je za sve dobne skupine i za sve župljane!!! 

 Zajednica Vjera i svjetlo ima svoj mjesečni susret na četvrtu nedjelju u mjesecu poslije podne 
sa sudjelovanjem na večernjoj misi. To je 22. travnja 2018. 

 
 SV. JURAJ je u drugi ponedjeljak, 23. travnja 2018. Vinogradci, misa je u 11:00 i blagoslov 

polja. 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe kod 
PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili obnovu 
župnog doma. Hvala svima koji su  ove godine već platili lukno. Hvala svima koji doprinose za obnovu 
župnog doma. Ove godine obnavlja se ulično (zapadno) pročelje. Po mogućnosti obnovit će se i urediti  
jedan apartman na katu župnog doma koji će biti namijenjen za još  jednog svećenika u župi. 

  

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


Župna crkva Valpovo   

nakane sv. misa 2018. 
 

15. 4. nedjelja                              8:00      
3. vazmena nedjelja - B -             
                                                     9:30 
 
PRVA PRIČEST                       11:00 
                            
                                                   18:30 
  

- za župljane 
 
+Manda i Nikola Berak 
 

- na nakanu 
 
+Ivan Zelić 

16. 4. ponedjeljak                      18:30      
3. vazmeni tjedan     
 

+Mara Skokić 
+obitelji Getto i Vidović 
 

17. 4. utorak                               18:30       
3. vazmeni tjedan     
     

+Ivan Kravski 
+Dejan Ribarić 
 

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

+Stanko, Greta i Josip 
Dominović 
+Marija, Josip i Marijan Banaj 
 

19. 4. četvrtak                            18:30 
3. vazmeni tjedan               
                                           

+Eva i Antun Birovljević i 
+Marica i +Josip Strišković; 
+Sabina, Alojz i Ivica Heđa, 
+Spomenka Horvat 
 

20. 4. petak                                18:30 
3. vazmeni tjedan               
 

+Đuro i Anđelka Nikolić 
+obitelji Galinović i Špoljarić 

21. 4. subota                            8:00 
3. vazmeni tjedan                   
 

+Franka Ivić 
+Marija i Jozo Žigić 
  

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

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

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



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

ŽUPNI OGLASI  - 15. travnja 2018. 
 

 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8 sati, 9.30 i u 18.30. 

 15. travnja 2018. Valpovo 11:00  PRVA PRIČEST.  
 22.travnja 2018.   
 ŽUPNO KLEČANJE  u Valpovu od 14:00 do 18:00  
 PRVA PRIČEST u Nardu u 11:00. 
 Ispit krizmanika pred roditeljima je u subotu, 21. travnja 2018.  

- u Šagu u 10:00, - u Bocanjevcima u 11:00, - u Vinogradcima u 12:00. 
 Ispovijed prvopričesnika i roditelja u Nardu, 21. travnja 2018. u 13:00. 
 Susret krizmanika i roditelja s krizmateljem je u Valpovu u četvrtak, 3. svibnja 

2018. u 20:00.   
 6. svibnja 2018. VALPOVO, krizma u 11:00.  
 
Šag:  
22.travnja 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
29. travnja 2018. Šag u 9:30 i blagoslov polja (JM) 
6. svibnja 2018. Šag u 8:30 (MŽ) 
  
Nard: 
15. travnja 2018.  Nard u 8:30 (JM) 
22.travnja 2018.  Nard u 11:00 PRVA PRIČEST (MŽ) 
29. travnja 2018. Nard u 8:30 misa i blagoslov polja (JM) 
 
Vinogradci: 
15. travnja 2018.  Vinogradci u 8:30 (MŽ)  
22.travnja 2018. Vinogradci u 9:30 misa (JM) 
23. travnja 2018. ponedjeljak, sv. Juraj, Vinogradci, u 11:00, misa i blagoslov polja 
6. svibnja 2018. Vinogradci u 8:30 (JM) 
 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 
ŽUPNI OGLASI  - 15. travnja 2018. 

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

 15. travnja 2018. Valpovo: 11:00  PRVA PRIČEST.  
 22.travnja 2018.  

ŽUPNO KLEČANJE u Valpovu od 14:00 do 18:00  
PRVA PRIČEST u Nard u 11:00. 

 Ispit krizmanika pred roditeljima je u subotu, 21. travnja 2018.  
- u Šagu u 10:00, - u Bocanjevcima u 11:00, - u Vinogradcima u 12:00. 

 Susret krizmanika i roditelja s krizmateljem je u Valpovu u četvrtak, 3. svibnja 
2018. u 20:00.   

 6. svibnja 2018. VALPOVO, krizma u 11:00. 
 
15. travnja 2018.  Bocanjevci u 9:30 (JM) 
18. travnja 2018. srijeda, Bocanjevci u 17 sati 
22.travnja 2018. Bocanjevci u 9:30 (MŽ) 
 
25. travnja 2018. srijeda, sv. Marko, ev. Bocanjevci u 17:00, misa i blagoslov polja 
 
1.svibnja 2018. (utorak) u 11:00 Bocanjevci,  

CRKVENI GOD I PRVA PRIČEST (MŽ) 
 
3. svibnja 2018. (četvrtak) u 11:00 Bocanjevci,  

CRKVENI GOD, Sv. Filip i Jakov, ap. (MŽ) 
 

6. svibnja 2018. Gorica u 9:30 (JM) 
 
10. svibnja 2018. četvrtak, SPASOVO, Bocanjevci, misa u 17:00 

 
 
 
 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

TRAVANJ  SVIBANJ  2018. 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8 sati, 9.30 i u 18.30. 

 15. travnja 2018. Valpovo: 11:00  PRVA PRIČEST.  
 Ispit krizmanika pred roditeljima je u subotu, 21. travnja 2018.  

- u Šagu u 10:00, - u Bocanjevcima u 11:00, - u Vinogradcima u 12:00. 
 Ispovijed prvopričesnika i roditelja u Nardu, 21. travnja 2018. u 13:00. 
 Susret krizmanika i roditelja s krizmateljem je u Valpovu u četvrtak, 3. svibnja 

2018. u 20:00.   
 6. svibnja 2018. VALPOVO, krizma u 11:00.  
 
15. travnja 2018.  
Valpovo: 11:00,  PRVA PRIČEST  
Nard u 8:30 (JM) 
Vinogradci u 8:30 (MŽ) 
Bocanjevci u 9:30 (JM) 
18. travnja 2018. srijeda, Bocanjevci u 17 sati 
22.travnja 2018.   
ŽUPNO KLEČANJE u Valpovu  od 14:00 do 18:00  
PRVA PRIČEST u Nardu u 11:00 (MŽ) 
Šag u 8:30 misa (JM) 
Vinogradci u 9:30 misa (JM) 
Bocanjevci u 9:30 misa (MŽ) 
23. travnja 2018. ponedjeljak, sv. Juraj, Vinogradci, u 11:00, misa i blagoslov polja 
25. travnja 2018. srijeda, sv. Marko, ev. Bocanjevci u 17:00, misa i blagoslov polja 
 
29. travnja 2018. Nard u 8:30 misa i blagoslov polja (JM) 
29. travnja 2018. Šag u 9:30  misa i blagoslov polja (JM) 
 
1.svibnja 2018. (utorak) u 11:00 Bocanjevci,  

CRKVENI GOD I PRVA PRIČEST (MŽ) 
3.svibnja 2018. (četvrtak) u 11:00 Bocanjevci,  

CRKVENI GOD, Sv. Filip i Jakov, ap. (MŽ) 
 
6. svibnja 2018. Vinogradci u 8:30 (JM) 
6. svibnja 2018. Šag u 8:30 (MŽ) 
6. svibnja 2018. Gorica u 9:30 (JM) 
10. svibnja 2018. četvrtak SPASOVO, Bocanjevci, misa u 17:00 



                

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

4. vazmena nedjelja - B – 
NEDJELJA DOBROG PASTIRA 

KLANJANJE/KLEČANJE 
             22. travnja 2018. 

                                                        www.zupa.valpovo.com 
 
 ŽUPNO GODIŠNJE KLANJANJE/KLEČANJE i nedjelja Dobrog Pastira, dan duhovnih 

zvanja je danas. Na misama u 8:00, u 9:30 i 18:30 sudjeluju i bogoslovi iz Đakova.  
Izlaganje Presvetog je u 14:00 i klanjanje za sve, moli župnik,  
klanjanje od 14:30 za sve, mole časne sestre,  
klanjanje od 15:00  za sve, mole bogoslovi,  
klanjanje od 15:30  za sve, moli pokret Božjeg milosrđa,  
klanjanje od 16:00 za sve, moli Marijina legija,  
klanjanje od 16:30 za sve, moli Schönstatski pokret,  
klanjanje od 17:00 za sve, mole bogoslovi, 
klanjanje od 17:30 za sve, moli kapelan.  
Završni blagoslov je u 18:00.  
Određeni predvoditelji molitve klanjanja neka budu u crkvi u određeno vrijeme, a bez obzira na 
raspored, za vrijeme klanjanja od 14:00 do 18:00 može se doći u bilo koje doba po volji. 
Klanjanje je za sve dobne skupine i za sve župljane!!! 

 Prva pičest u Nard u je danas u  u 11:00.  

 SV. JURAJ je u ponedjeljak, 23. travnja 2018. U župnoj crkvi je misa u 18:30. U  
Vinogradcima  misa je u 11:00 i blagoslov polja. 

 Pobožnost 13 utoraka sv. Antunu Padovanskom je uz misu u 18:30. 

 Sv. Marko, ev. je u srijedu 25. travnja. Misa u župnoj crkvi je u 18:30. Blagoslov polja za sv. 
Marka je uz  misu  u 18:30. Blagoslov polja u Bocanjevcima je u srijedu u u 17:00. Blagoslov 
polja u Nardu i u Šagu je u nedjelju, 29. travnja uz misu.  

 Euharistijsko klanjanje je na drugi i četvrti četvrtak u mjesecu poslije mise. To je: 26. travnja. 
 Odrasli liturgijski čitači imaju sastanak na drugi i četvrti petak u mjesecu u 19:00.  
 To je 27. travnja 2018. 
 Hodočašće bl. Mariji Petković na Korčulu je od petka, 27.  travnja 2018. s polaskom u 19:30 s 

autobusnog kolodvora.    
 Nadbiskupijski susret osoba s posebnim potrebama je u Valpovu, 19. svibnja 2018. (subota). 

Prisutnih će biti do 800 osoba. Susret ima duhovni sadržaj. Misu predvodi mons. Đuro Hranić, 
nadbiskup.  Ali gostima treba dati ručak. Za prehranu gostiju treba pripremiti pecivo i suhe 
kolače,  a za grah treba suhog mesa. Za suradnju kao animatora i volontera i druge donacije  
javite se dr. Zdenki Turalija i Jasmini Cvenić.  

 Prva pričest u Bocanjevcima je 1. svibnja 2018. u 11:00. 
 Knjižnica U pravi trenutak iz Đakova u nedjelju, 29. travnja će ponuditi knjige u vlastitoj nakladi. 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe kod 
PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili obnovu 
župnog doma. Hvala svima koji su  ove godine već platili lukno. Hvala svima koji doprinose za obnovu 
župnog doma. Ove godine obnavlja se ulično (zapadno) pročelje. Po mogućnosti obnovit će se i urediti  
jedan apartman na katu župnog doma koji će biti namijenjen za još  jednog svećenika u župi. 

  

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


Župna crkva Valpovo   

nakane sv. misa 2018. 
 

22. 4. nedjelja                              8:00      
4. vazmena nedjelja - B -             
 DOBRI PASTIR                        9:30 
                            
                                                   18:30 

- za župljane 
 
+ Ignjo Mišinec 
 
+ obitelji Cvenić i Šariri 
 

23. 4. ponedjeljak                      18:30      
Sv. Juraj, mč.     
 

+ Đuro i Ruža Marić 
+Đuro, Nikola, Anica i Mara Greganić 
+Miro, Đuro, Đuro Greganić  
 

24. 4. utorak                               18:30       
4. vazmeni tjedan     
     

+Božo i Šima Barać  
+Đuro Krstić  
 

25. 4. srijeda                              18:30 
Sv. Marko, ev. 

- blagoslov polja         
                                             

+Imro, Janja i Ivo Mandić 
+Žiga, Agneza i Nikola Lovrić 
+Ivan Franić i obitelj Franić  
 

26. 4. četvrtak                            18:30 
4. vazmeni tjedan               
                                           

+obitelji Ćutić  
+Ana Nedić i Marjan Damjanović  
 

27. 4. petak                                18:30 
4. vazmeni tjedan               
 

+Đuro, Katica i Milka Gostinski  
+Đuro i Branislav Štos i Josip i Marica 
Erceg  

28. 4. subota                            8:00 
4. vazmeni tjedan                   
 

+Stejepan i Mara Kelrajter  
+obitelji Kelrajter  
  

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

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

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



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

ŽUPNI OGLASI  - 22. travnja 2018. 
 

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8 sati, 9.30 i u 18.30. 

 22.travnja 2018.   
 ŽUPNO KLEČANJE  u Valpovu od 14:00 do 18:00  
 PRVA PRIČEST u Nardu u 11:00. 
 Prva pričest u Bocanjevcima je 1.  svibnja 2018. u 11:00. 

 ISPOVIJED PRVOPRIČESNIKA I RODITELJA U BOCANJEVCIMA u subotu, 
28. travnja 2018. u 10:00. 

 Susret krizmanika i roditelja s krizmateljem je u Valpovu u četvrtak, 3. svibnja 
2018. u 20:00.   

 6. svibnja 2018. VALPOVO, krizma u 11:00.  
 
Šag:  
22.travnja 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
29. travnja 2018. Šag u 9:30 i blagoslov polja (JM) 
6. svibnja 2018. Šag u 8:30 (MŽ) 
13. svibnja 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
  
Nard: 
22.travnja 2018.  Nard u 11:00 PRVA PRIČEST (MŽ) 
29. travnja 2018. Nard u 8:30 misa i blagoslov polja (JM) 
13. svibnja 2018. Nard  u 8:30 misa (MŽ) 
 
Vinogradci: 
22.travnja 2018. Vinogradci u 9:30 misa (JM) 
23. travnja 2018. ponedjeljak, sv. Juraj, Vinogradci, u 11:00, misa i blagoslov polja 
6. svibnja 2018. Vinogradci u 8:30 (JM) 
13. svibnja 2018. Vinogradci u 9:30 misa (MŽ) 
 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 
ŽUPNI OGLASI  - 22. travnja 2018. 

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

 ŽUPNO KLEČANJE  u Valpovu od 14:00 do 18:00 

 Prva pičest u Nard u je 22. travnja 2018. u 11:00.  

 Prva pričest u Bocanjevcima je 1.  svibnja 2018. u 11:00. 

 ISPOVIJED PRVOPRIČESNIKA I RODITELJA U BOCANJEVCIMA u subotu, 
28. travnja 2018. u 10:00. 

 Ispit krizmanika pred roditeljima je u subotu, 21. travnja 2018.  
- u Šagu u 10:00, - u Bocanjevcima u 11:00, - u Vinogradcima u 12:00. 

 Susret krizmanika i roditelja s krizmateljem je u Valpovu u četvrtak, 3. svibnja 
2018. u 20:00.   

 6. svibnja 2018. VALPOVO, krizma u 11:00. 
 
22.travnja 2018. Bocanjevci u 9:30 (MŽ) 
 
25. travnja 2018. srijeda, sv. Marko, ev. Bocanjevci u 17:00, misa i blagoslov polja 
 
1.svibnja 2018. (utorak) u 11:00 Bocanjevci 

CRKVENI GOD I PRVA PRIČEST (MŽ) 
 
3. svibnja 2018. (četvrtak) u 11:00 Bocanjevci 

CRKVENI GOD, Sv. Filip i Jakov, ap. (MŽ) 
 

6. svibnja 2018. Gorica u 9:30 (JM) 
 
10. svibnja 2018. četvrtak, SPASOVO, Bocanjevci, misa u 17:00 

 
13. svibnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM) 
 
16. svibnja 2018. Bocanjevci u 17:00 misa  
 
 
 
 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

22. travnja  2018. 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8 sati, 9.30 i u 18.30. 

 Prva pričest u Bocanjevcima je 1.  svibnja 2018. u 11:00. 

 ISPOVIJED PRVOPRIČESNIKA I RODITELJA U BOCANJEVCIMA u subotu, 
28. travnja 2018. u 10:00. 

 Susret krizmanika i roditelja s krizmateljem je u Valpovu u četvrtak, 3. svibnja 
2018. u 20:00.   

 6. svibnja 2018. VALPOVO, krizma u 11:00.  
 
22.travnja 2018.   
ŽUPNO KLEČANJE u Valpovu  od 14:00 do 18:00  
PRVA PRIČEST u Nardu u 11:00 (MŽ) 
Šag u 8:30 misa (JM) 
Vinogradci u 9:30 misa (JM) 
Bocanjevci u 9:30 misa (MŽ) 
23. travnja 2018. ponedjeljak, sv. Juraj, Vinogradci, u 11:00, misa i blagoslov polja 
25. travnja 2018. srijeda, sv. Marko, ev. Bocanjevci u 17:00, misa i blagoslov polja 
 
29. travnja 2018. Nard u 8:30 misa i blagoslov polja (JM) 
29. travnja 2018. Šag u 9:30  misa i blagoslov polja (JM) 
 
1.svibnja 2018. (utorak) u 11:00 Bocanjevci,  

CRKVENI GOD I PRVA PRIČEST (MŽ) 
3.svibnja 2018. (četvrtak) u 11:00 Bocanjevci,  

CRKVENI GOD, Sv. Filip i Jakov, ap. (MŽ) 
 
6. svibnja 2018. Vinogradci u 8:30 misa (JM) 
6. svibnja 2018. Šag u 8:30 misa (MŽ) 
6. svibnja 2018. Gorica u 9:30  misa (JM) 
10. svibnja 2018. četvrtak SPASOVO, Bocanjevci, u 17:00 misa  
 
13. svibnja 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
13. svibnja 2018. Nard  u 8:30 misa (MŽ) 
13. svibnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM) 
13. svibnja 2018. Vinogradci u 9:30 misa (MŽ) 
 
16. svibnja 2018. Bocanjevci u 17:00 misa  



                

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

5. vazmena nedjelja - B – 
             29. travnja 2018. 

                             www.zupa.valpovo.com 
 

 
 Svibanjske pobožnosti s molitvom krunice i litanijama BDM su svaki dan pola sata prije mise 

od 1. do 31. svibnja 2018. 

 Crkveni god i prva pričest u Bocanjevcima je u utorak, 1. svibnja 2018. u 11:00. Istoga dana slave se 
sv. Filip i Jakov, ap. po starom kalendaru. 

 Sveti Josip Radnik je u utorak, 1. svibnja 2018. Misa u župnoj crkvi je u 18:30. 
 Sveti Josip Radnik slavi se kao crkveni god u Belišću. Svečana misa je u 11:00. 
 Pobožnost 13 utoraka sv. Antunu Padovanskom je uz misu u 18:30. 

 Sv. Filip i Jakov su  u četvrtak, 3. svibnja. Misa u župnoj crkvi je u 18:30. U Bocanjevcima je misa u 
11:00. 

 Krsna kateheza je na prvi četvrtak u mjesecu. To je: 3. svibnja 2018. u župnom domu u 19:30. 

 Prvi petak je 4. svibnja 2018. Ispovijed za prvi petak je od ponedjeljka do petka pola sata prije 
večernje mise. Ispit savjesti je na prvi petak u 17:30. Pobožnost je na prvi petak poslije 
večernje mise s litanijama Srcu Isusovom i euharistijskim blagoslovom. 

 KRIZMA u župi Bezgrešnog začeća BDM u Valpovu je u nedjelju, 6. svibnja 2018. u 11:00. 
Ostale nedjeljne mise su redovito u 8:00, u 9:30 i 18:30.  
Krizmatelj je mons. Ivan Ćurić, generalni vikar. 
Susret krizmanika i roditelja s krizmateljem je u četvrtak, 3. svibnja 2018. u 20:00 u crkvi.  
Ispovijed krizmanika je u srijedu, četvrtak i petak, 2. 3. i 4. svibnja 2018. od 10:00 do 11:00 i 
od 17:30 do 18:30. 
Ispovijed kumova i roditelja je u srijedu, četvrtak i petak, 2. 3. i 4. svibnja 2018. od 17:30 do 
18:30 
Trodnevnica za krizmu tj. zajedničke mise  krizmanika, kumova i roditelja je u srijedu, četvrtak 
i petak, 2. 3. i 4. svibnja 2018. u 18:30 sati 
Podjela pristupnica i uspomena u petak, 4. svibnja 2018. u 19:00. 

 Nadbiskupijski susret osoba s posebnim potrebama je u Valpovu, 19. svibnja 2018. (subota). 
Prisutnih će biti do 800 osoba. Susret ima duhovni sadržaj. Misu predvodi mons. Đuro Hranić, 
nadbiskup. Gostima treba dati ručak. Za prehranu gostiju treba pripremiti pecivo i suhe kolače,  
a za grah treba suhog mesa. Za suradnju kao animatora i volontera i druge donacije  javite se dr. 
Zdenki Turalija i Jasmini Cvenić.  

 Knjižnica U pravi trenutak iz Đakova danas će ponuditi knjige u vlastitoj nakladi poslije mise. 

 Ministrantski sastanak je svake subote u 9:00. Upis novih ministranata (prvopričesnika) je u 
subotu. 

 Župna kateheza za ovo proljeće je završena. Nastavak je na jesen. Mladi, srednjoškolci i dalje 
imaju sastanak nedjeljom u 19:30. 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe kod 
PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili obnovu 
župnog doma. Hvala svima koji su  ove godine već platili lukno. Hvala svima koji doprinose za obnovu 
župnog doma. Ove godine obnavlja se ulično (zapadno) pročelje. Po mogućnosti obnovit će se i urediti  
jedan apartman na katu župnog doma koji će biti namijenjen za još  jednog svećenika u župi. 

  

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


Župna crkva Valpovo   

nakane sv. misa 2018. 
 

29. 4. nedjelja                              8:00      
5. vazmena nedjelja - B -             
                                                     9:30 
                            
                                                   18:30 

- za župljane 
 
+Đurđa i Stjepan Andračić 
 
+Nela i Tomislav Mihaljević 
 

30. 4. ponedjeljak                      18:30      
5. vazmeni tjedan     
   

+Stjepan i Julka Matijanić 
+Zvonko Orešković  
 

1. 5. utorak                               18:30       
Sv. Josip Radnik     
 

+Ivan Ternaj 
 

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

+Jure Soldo 
+Šimo i Mara Pavoković 
 

3. 5. četvrtak                            18:30 
Sv. Filip i Jakov, ap.               
                                           

+Mario i Andrija Čilički 
+Franciska Horvat 
+Ivica i Mira Vrkljan 
 

4. 5. petak                                18:30 
5. vazmeni tjedan               
PRVI PETAK 
 

+Dragutin i Marija Miler 
+Zoran Grofelnik 
+Milka i Pavao Gagro 

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

+Ljubica Sopić 
+Nevenka Vukadin 
+Božena i Alojz Mihaljević 
  

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

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

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



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

ŽUPNI OGLASI  - 29. travnja 2018. 
 

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8 sati, 9.30 i u 18.30. 

 Prva pričest u Bocanjevcima je 1.  svibnja 2018. misa u 11:00. 

 Sveti Josip Radnik slavi se kao crkveni god u Belišću. Svečana misa je u 11:00. 

 Sv. Filip i Jakov, ap. u Bocanjevcima, na crkveni god, u četvrtak, misa je u 11:00. 

 Susret krizmanika i roditelja s krizmateljem je u Valpovu u četvrtak, 3. svibnja 
2018. u 20:00.   

 6. svibnja 2018. VALPOVO, krizma u 11:00.  
 
Šag:  
29. travnja 2018. Šag u 9:30 i blagoslov polja (JM) 
6. svibnja 2018. Šag u 8:30 (MŽ) 
13. svibnja 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
20. svibnja 2018. DUHOVI Šag u 8:30 misa (JM) 
  
Nard: 
29. travnja 2018. Nard u 8:30 misa i blagoslov polja (JM) 
13. svibnja 2018. Nard  u 8:30 misa (MŽ) 
20. svibnja 2018. DUHOVI Nard  u 9:30 misa (JM) 
 
Vinogradci: 
6. svibnja 2018. Vinogradci u 8:30 (JM) 
13. svibnja 2018. Vinogradci u 9:30 misa (MŽ) 
20. svibnja 2018. DUHOVI Vinogradci u 8:30 misa (MŽ) 
 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 
ŽUPNI OGLASI  - 29. travnja 2018. 

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

 Prva pričest u Bocanjevcima je 1.  svibnja 2018. u 11:00. 

 Sveti Josip Radnik slavi se kao crkveni god u Belišću. Svečana misa je u 11:00. 

 Sv. Filip i Jakov, ap. u Bocanjevcima, na  crkveni god, u četvrtak, misa je u 11:00. 

 Ispit krizmanika pred roditeljima je u subotu, 21. travnja 2018.  
- u Šagu u 10:00, - u Bocanjevcima u 11:00, - u Vinogradcima u 12:00. 

 Susret krizmanika i roditelja s krizmateljem je u Valpovu u četvrtak, 3. svibnja 
2018. u 20:00.   

 6. svibnja 2018. VALPOVO, krizma u 11:00. 
 
1.svibnja 2018. (utorak) misa u 11:00 Bocanjevci 

Sv. Filip i Jakov, ap.CRKVENI GOD I PRVA PRIČEST (MŽ) 
 
3. svibnja 2018. (četvrtak) misa u 11:00 Bocanjevci, Sv. Filip i Jakov, ap. (MŽ) 

 
6. svibnja 2018. Gorica u 9:30 (JM) 
 
10. svibnja 2018. četvrtak, SPASOVO, Bocanjevci, misa u 17:00 

 
13. svibnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM) 
 
16. svibnja 2018. srijeda Bocanjevci u 17:00 misa  
 
20. svibnja 2018. DUHOVI Bocanjevci u 9:30 misa (MŽ) 
 
23. svibnja 2018. srijeda Bocanjevci u 17:00 misa  
 
 
 
 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

29. travnja  2018. 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8 sati, 9.30 i u 18.30. 

 Crkveni god sv. Filipa i Jakova, ap. i prva pričest u Bocanjevcima je 1.  svibnja 2018. 
u 11:00. 

 Sveti Josip Radnik slavi se kao crkveni god u Belišću. Svečana misa je u 11:00. 

 Sv. Filip i Jakov, ap. u Bocanjevcima, na  crkveni god, u četvrtak, misa je u 11:00. 

 Susret krizmanika i roditelja s krizmateljem je u Valpovu u četvrtak, 3. svibnja 
2018. u 20:00.   

 6. svibnja 2018. VALPOVO, krizma u 11:00.  
 
29. travnja 2018. Nard u 8:30 misa i blagoslov polja (JM) 
29. travnja 2018. Šag u 9:30  misa i blagoslov polja (JM) 
 
1.svibnja 2018. (utorak) u 11:00 Bocanjevci,  

Sv. Filip i Jakov, ap. CRKVENI GOD I PRVA PRIČEST (MŽ) 
3.svibnja 2018. (četvrtak) u 11:00 Bocanjevci,  Sv. Filip i Jakov, ap. (MŽ) 
 
6. svibnja 2018. Vinogradci u 8:30 misa (JM) 
6. svibnja 2018. Šag u 8:30 misa (MŽ) 
6. svibnja 2018. Gorica u 9:30  misa (JM) 
10. svibnja 2018. četvrtak SPASOVO, Bocanjevci, u 17:00 misa  
 
13. svibnja 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
13. svibnja 2018. Nard  u 8:30 misa (MŽ) 
13. svibnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM) 
13. svibnja 2018. Vinogradci u 9:30 misa (MŽ) 
 
16. svibnja 2018. srijeda Bocanjevci u 17:00 misa  
 
20. svibnja 2018. DUHOVI Vinogradci u 8:30 misa (MŽ) 
20. svibnja 2018. DUHOVI Šag u 8:30 misa (JM) 
20. svibnja 2018. DUHOVI Bocanjevci u 9:30 misa (MŽ) 
20. svibnja 2018. DUHOVI Nard  u 9:30 misa (JM) 
 
23. svibnja 2018. srijeda Bocanjevci u 17:00 misa  
 



27. svibnja 2018. PRESVETO TROJSTVO Nard u 8:30 misa (JM) 
27. svibnja 2018. PRESVETO TROJSTVO Vinogradci u 9:30 misa (JM) 
  
31. svibnja 2018. TIJELOVO Šag u 8.30 (JM) 
31. svibnja 2018. TIJELOVO Nard u 8.30 (MŽ) 
31. svibnja 2018. TIJELOVO Bocanjevci u 9.30 (JM) 
 
 



                

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

USKRS - B – 
             1. travnja 2018. 

                               www.zupa.valpovo.com 
 

 USKRS je danas 1. travnja 2018., a mise su u 7 sati (i blagoslov jela), u 9.30 i u 18.30.  
 Na Uskrsni ponedjeljak, 2. travnja 2018. mise su kao nedjeljom: u 8 sati, 9.30 i 18.30. 
 Župni ured radi od uskrsnog utorka. 

 Krsna kateheza je na prvi četvrtak u mjesecu. To je: 5. travnja 2018. u župnom domu u 19:30. 

 Pobožnost 13 utoraka sv. Antunu Padovanskom je uz misu u 18:30. 
 Marijina legija ima sastanak utorkom u 17 sati. 
 Molitveni krugovi po kućama u župi okupljaju se u 3 molitvene skupine: kod Marije 

Stanković - naselje Dobriše Cesarića, ponedjeljkom u 19 sati, ima 6 članova; kod Anice 
Vukelić – naselje Augusta Šenoe utorkom u 19:30, ima 7 članova; kod Ruže Marković – Učka 
srijedom u 15 sati, ima 7 članova. Molitvene krugove treba osvježiti i popuniti, a mogu se 
osnovati i novi krugovi.  Molitva za zajedničke potrebe je nužna i danas. 

 Dječja radionica Kod snaše okuplja djecu od 4. do 8. razreda ponedjeljkom u 9 sati ili 16 sati. 
 Ministrantski sastanak je svake subote u 9 sati. 
 Dramska skupina okuplja djecu od 5. do 8. razreda subotom u 10 sati. 
 Dječji župni zbor Mirjam  okuplja djecu od 1.do 8. razreda na probi petkom u 12:30. 
 Mješoviti zbor ima probe utorkom i srijedom u 19:15. 
 Zbor mladih ima probe nedjeljom u 18 sati. 
 Mladi, srednjoškolci imaju sastanak nedjeljom u 19:30. 

 Devetnica Božjeg milosrđa je u 15 sati u crkvi i završava u subotu uoči nedjelje Božjeg 
milosrđa. Pokret Božjeg milosrđa organizira hodočašće na Ovčaru kod Đakova u nedjelju 
Božjeg milosrđa  8. travnja 2018. Cijena puta je 40 kuna. Prijave kod Gorane Bebeši. 

 Prvi petak je 6. travnja 2018. Ispovijed za prvi petak (ako je nužno) je u petak od 17:30, prije 
večernje mise. Ispit savjesti je na prvi petak u 17:30. Pobožnost je na prvi petak poslije 
večernje mise s litanijama Srcu Isusovom i euharistijskim blagoslovom. 

 EUHARISTIJSKO KLANJANJE U ŠAGU, 2. vazmena nedjelja, 8. travnja 2018., misa u 
11:00. 

 Roditeljski sastanak za roditelje krizmanika je u drugi ponedjeljak, 9. travnja 2018. u 19:30 u 
pastoralnom centru. 

 Župni listić broj 13, Uskrsni, s rasporedom blagdana, pobožnosti i događanja u župi uzmite na 
izlazu iz crkve. 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe kod 
PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili obnovu 
župnog doma. Hvala svima koji su  ove godine već platili lukno. Hvala svima koji doprinose za obnovu 
župnog doma. Ove godine obnavlja se ulično (zapadno) pročelje. Po mogućnosti obnovit će se i urediti  
jedan apartman na katu župnog doma koji će biti namijenjen za još  jednog svećenika u župi. 

  

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


Župna crkva Valpovo   

nakane sv. misa 2018. 
 

1.4.2018. nedjelja                        7:00      
USKRS - B - 
                                                     9:30   
                                                   18:30  

- za župljane 
 
- na nakanu 
- na nakanu 

2.4. 2018. ponedjeljak                 8:00      
USKRSNI PONEDJELJAK 
                                                     9:30 
 
                                                   18:30  

- na nakanu ZM 
 
+Kata, Zdravko i Stjepan Čovčić 
 
+Mane (m) Popović i + ob. Mihaljiček 
 

3.4. utorak                                 18:30       
VAZMENI TJEDAN     
     

+Josip Habjanović 
+obitelji Podgorski 
 

4.4. srijeda                                 18:30 
VAZMENI TJEDAN                                                         

+Eva i Kuzman Ilin 
+Antun Kokić 
+Marija i Božo Nikolić 
 

5.4. četvrtak                              18:30 
VAZMENI TJEDAN               
                                           

+Ante, Anđa i Stipo Andričić 
+Adelina Jurič-Mihaljević  
 

6.4. petak                                  18:30 
Prvi petak 
 

+Liposava i Niko Svalina 
+Marija i Ivan Pađen 

7.4. subota                                   8:00 
VAZMENI TJEDAN               
 

+Ignjo, Mara i Branko Rajčevac 
+Zdravko Pandurić 
  

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

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

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



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

ŽUPNI OGLASI  - 1. travnja 2018. 
 

 
 Pokret Božjeg milosrđa organizira hodočašće u Svetište Božjeg milosrđa na 

Ovčaru kod Đakova u nedjelju 8. 4. 2018. Cijena puta je 40 kuna, a prijave 
su kod Gorane Bebeši.  

 
 22.travnja 2018. 4. vazmena nedjelja – DOBRI  PASTIR  

– ŽUPNO KLEČANJE  od 14:00 do 18:00  
– PRVA PRIČEST U NARDU U 11:00 

Šag: 
BLAGOSLOV JELA - VELIKA SUBOTA, 31. ožujka 2018.   Šag u 17:30  

1. travnja 2018. USKRS    Šag u 10:30          (MŽ) 
2. travnja 2018. USKRSNI PONEDJELJAK Šag u 9:30   (JM)   
8. travnja 2018. 2. vazmena nedjelja – B – Šag u 11 sati i klečanje (MŽ) 
15. travnja 2018.  3. vazmena nedjelja – B - 
Valpovo: 11 sati,  PRVA PRIČEST  
22.travnja 2018. 4. vazmena nedjelja – DOBRI  PASTIR  
Šag u 8:30 (JM) 
  
Nard: 
BLAGOSLOV JELA - VELIKA SUBOTA, 31. ožujka 2018.     Nard u 17 sati,  

1. travnja 2018. USKRS     Nard u 9:30 (MŽ)  
2. travnja 2018. USKRSNI PONEDJELJAK  Nard u 10:30  (JM) 
8. travnja 2018. 2. vazmena nedjelja – B – Nard u 9:30 (MŽ) 
15. travnja 2018.  3. vazmena nedjelja – B - Nard u 8:30 (JM) 
Valpovo: 11 sati,  PRVA PRIČEST  
22.travnja 2018. 4. vazmena nedjelja – DOBRI  PASTIR  
Nard u 11 sati, PRVA PRIČEST (MŽ) 
 
Vinogradci: 
BLAGOSLOV JELA - VELIKA SUBOTA, 31. ožujka 2018. Vinogradci u 17h 

1. travnja 2018. USKRS    Vinogradci u 9:30  (JM) 
2. travnja 2018. USKRSNI PONEDJELJAK Vinogradci u 10:30 (MŽ) 
8. travnja 2018. 2. vazmena nedjelja – B – Vinogradci u 8:30 (JM) 
15. travnja 2018.  3. vazmena nedjelja – B - Vinogradci u 8:30 (MŽ) 
Valpovo: 11 sati,  PRVA PRIČEST  
22.travnja 2018. 4. vazmena nedjelja – DOBRI  PASTIR  
Vinogradci u 9:30  (JM) 
 
 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 
ŽUPNI OGLASI  - 1. travnja 2018. 

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

 Pokret Božjeg milosrđa organizira hodočašće u Svetište Božjeg milosrđa na 
Ovčaru kod Đakova u nedjelju 8. 4. 2018. Cijena puta je 40 kuna, a prijave 
su kod Gorane Bebeši. 

 22.travnja 2018. 4. vazmena nedjelja – DOBRI  PASTIR  
– ŽUPNO KLEČANJE  od 14:00 do 18:00  
– PRVA PRIČEST U NARDU U 11:00 
 

31. ožujka 2018. Velika subota, vazmeno bdijenje u 19 sati u Bocanjevcima 
(JM) BLAGOSLOV JELA - poslije vazmenog bdijenja 

1. travnja 2018. USKRS  
Bocanjevci u 10:30   (JM)  
2. travnja 2018. USKRSNI PONEDJELJAK 
Gorica u 9:30  (MŽ)    

8. travnja 2018. 2. vazmena nedjelja – B – Bocanjevci u 9:30 (JM) 
11. travnja 2018. Bocanjevci u 17 sati 
15. travnja 2018.  3. vazmena nedjelja – B - Bocanjevci u 9:30 (JM) 
15. travnja 2018. Valpovo: 11 sati,  PRVA PRIČEST  
18. travnja 2018. Bocanjevci u 17 sati 
22.travnja 2018. 4. vazmena nedjelja – DOBRI  PASTIR  
Bocanjevci u 9:30 (MŽ) 
 
 
 
 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

TRAVANJ 2018. 
 Pokret Božjeg milosrđa organizira hodočašće u Svetište Božjeg milosrđa na 

Ovčaru kod Đakova u nedjelju 8. 4. 2018. Cijena puta je 40 kuna, a prijave 
su kod Gorane Bebeši. 

31. ožujka 2018. BLAGOSLOV JELA - VELIKA SUBOTA,  
filijale: Nard u 17 sati, Vinogradci u 17 sati, Šag u 17:30,  
Bocanjevci:  poslije vazmenog bdijenja 
u Valpovu: Velika subota, u 18 sati 
u Valpovu: USKRS, uz misu – 7 sati 

31. ožujka 2018. Velika subota, vazmeno bdijenje u 19 sati u Bocanjevcima 
(JM) 
1. travnja 2018. USKRS  
filijale:  Nard u 9:30    (MŽ)  Šag u 10:30              (MŽ) 

Vinogradci u 9:30  (JM)  Bocanjevci u 10:30  (JM)  
 
2. travnja 2018. USKRSNI PONEDJELJAK 
filijale:  Šag u 9:30   (JM)   Nard u 10:30 (JM) 

Gorica u 9:30 (MŽ)   Vinogradci u 10:30 (MŽ) 
8. travnja 2018. 2. vazmena nedjelja – B – 
Vinogradci u 8:30 (JM) 
Nard u 9:30 (MŽ) 
Bocanjevci u 9:30 (JM) 
Šag u 11 sati i klečanje (MŽ) 
11. travnja 2018. Bocanjevci u 17 sati 
 
15. travnja 2018.  3. vazmena nedjelja – B - 
Valpovo: 11 sati,  PRVA PRIČEST  
Nard u 8:30 (JM) 
Vinogradci u 8:30 (MŽ) 
Bocanjevci u 9:30 (JM) 
18. travnja 2018. Bocanjevci u 17 sati 
 

22.travnja 2018. 4. vazmena nedjelja – DOBRI  PASTIR  
– ŽUPNO KLEČANJE  od 14:00 do 18:00  
– PRVA PRIČEST U NARDU U 11:00 
Šag u 8:30 (JM) 
Vinogradci u 9:30  (JM) 
Bocanjevci u 9:30 (MŽ) 
Nard u 11 sati, PRVA PRIČEST (MŽ) 



                

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

6. vazmena nedjelja - B – 
KRIZMA 

             6. svibnja 2018. 
                             www.zupa.valpovo.com 

 
 

 KRIZMA u župi Bezgrešnog začeća BDM u Valpovu je danas u 11:00. Ostale nedjeljne mise su 
redovito u 8:00, u 9:30 i 18:30.  
Krizmatelj je mons. Ivan Ćurić, generalni vikar. 

 Svibanjske pobožnosti s molitvom krunice i litanijama BDM su svaki dan pola sata prije mise 
od 1. do 31. svibnja 2018. 

 Pobožnost 13 utoraka sv. Antunu Padovanskom je uz misu u 18:30. 
 Sastanak župnog ekonomskog vijeća je u utorak, 8. svibnja u 19:00 u župnom domu. 
 Čašćenje bl. Marije od Propetog Petković  je svakog 9. u mjesecu, s litanijama, molitvom i 

čašćenjem relikvija, uz misu. To je srijeda, 9. svibnja 2018. 
 Dramsko scenski prikaz: „Dođite i vidjet ćete“ izvest će djeca 6. razreda u župnoj crkvi u 

srijedu, 9. svibnja poslije večernje mise. 

 Uzašašće Gospodinovo ili Spasovo je u četvrtak, 10. svibnja. Mise su u 8:00 i 18:30. 
 Pokret Božjeg milosrđa ima mjesečni susret ovog mjeseca na drugi četvrtak u mjesecu poslije 

svete mise. 
 Odrasli liturgijski čitači imaju sastanak na drugi i četvrti petak u mjesecu u 19:00.  

To je 11. svibnja 2018. Voditelj je č. s. Ilirka Ivandić. 
 Zlatna harfa, susret dječjih zborova Valpovačkog i Donjomiholjačkog dekanata, je u župnoj 

crkvi sv. Mihaela, arkanđela u Donjem Miholjcu, u subotu, 12. svibnja 2018. s misom i 
nastupom dječjih zborova. Polazak dječjeg zbora iz Valpova je u 8:30 s autobusnog kolodvora. 

 DEVETNICA DUHU SVETOM u župnoj crkvi bit će od petka, 11. svibnja do subote, 19. 
svibnja 2018. na misama u 18:30, subotom u 8:00, a nedjeljom na svim misama. Voditelji su 
Zvonko Mrak, župnik i Mario Žigman, župni vikar.   
Petak, 11. svibnja u 18:30   Vjera – temeljno opredjeljenje 
Subota, 12. svibnja u 8:00   BDM Majka Crkve  
Nedjelja, 13. svibnja u 8 sati i 18:30 Nedjelja – Dan Gospodnji  
Ponedjeljak, 14. svibnja u 18:30  Čovjek - slika Božja  
Utorak, 15. svibnja u 18:30   Kršćanin – posvetitelj svijeta 
Srijeda, 16. svibnja u 18:30   Crkva u suvremenom svijetu 
Četvrtak, 17. svibnja u 18:30  Kreposti – Božanske i ljudske  – zlatna sredina 
Petak, 18. svibnja u 18:30   Sloboda i svijest – moralna odgovornost 
Subota, 19. lipnja u 8:00   DUH SVETI POSVETITELJ I PROSVJETITELJ 

 Nadbiskupijski susret osoba s posebnim potrebama je u Valpovu, 19. svibnja 2018. (subota). 
Prisutnih će biti do 800 osoba. Susret ima duhovni sadržaj. Misu predvodi mons. Đuro Hranić, 
nadbiskup. Gostima treba dati ručak. Za prehranu gostiju treba pripremiti pecivo i suhe kolače,  
a za grah treba suhog mesa. Za suradnju kao animatora i volontera i druge donacije  javite se dr. 
Zdenki Turalija i Jasmini Cvenić.  

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe kod 
PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili obnovu 
župnog doma. Hvala svima koji su  ove godine već platili lukno. Hvala svima koji doprinose za obnovu 
župnog doma. Ove godine obnavlja se ulično (zapadno) pročelje. Po mogućnosti obnovit će se i urediti  
jedan apartman na katu župnog doma koji će biti namijenjen za još  jednog svećenika u župi. 

  

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


Župna crkva Valpovo  nakane sv. misa 2018. 
 

6. 5. nedjelja                                8:00      
6. vazmena nedjelja - B -             
                                                     9:30 
                            
 KRIZMA                                  11:00 
 
                                                   18:30 

- za župljane 
 
+Izidor Strmečki 
+Spomenka Francuz 

- na nakanu 
 
+Čedomil Lovošević 
+Mirko i Marija Molnar 
 

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

+ Ivica Sopić 
+Marija i Vlado Čančić 

8. 5. utorak                               18:30       
6. vazmeni tjedan        
 

+obitelji Damjanović 
+Agica i Jozo Stanković,  
+Helena i Stjepan Babić i  
+Bojan Strugačevac 
 

9. 5. srijeda                              18:30         
6. vazmeni tjedan     
                                             

+Jozo i Zorka Ivić 
+Drago Peter 

10. 5. četvrtak                            8:00 
SPASOVO 
                                                  18:30              
                                           

+Marko i Janja Čičak 
 
+Slavica i Ivan Vuksanić 

11. 5. petak                                18:30 
6. vazmeni tjedan               
DEVETNICA DUHU SVETOM 

+obitelji Ivandić i Antolović 
+Stela Ergović 

12. 5. subota                            8:00 
Sv. Leoplod Mandić                   
DEVETNICA DUHU SVETOM 

+obitelji Ivić i Jurčević 
+medicinske sestre 

- na nakanu Bogdanić Julijane 

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

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

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



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

ŽUPNI OGLASI  - 6. svibnja 2018. 
 

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8 sati, 9.30 i u 18.30. 

 6. svibnja 2018. VALPOVO, krizma u 11:00.  
 
 Nadbiskupijski susret osoba s posebnim potrebama je u Valpovu, 19. svibnja 

2018. (subota). Prisutnih će biti do 800 osoba. Susret ima duhovni sadržaj. Misu 
predvodi mons. Đuro Hranić, nadbiskup. Gostima treba dati ručak. Za 
prehranu gostiju treba pripremiti pecivo i suhe kolače,  a za grah treba suhog 
mesa. Za suradnju kao animatora i volontera i druge donacije  javite se dr. 
Zdenki Turalija i Jasmini Cvenić ili u župni ured.  

 
 
Šag:  
6. svibnja 2018. Šag u 8:30 (MŽ) 
13. svibnja 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
20. svibnja 2018. DUHOVI Šag u 8:30 misa (JM) 
31. svibnja 2018. TIJELOVO Šag u 8.30 (JM) 
  
Nard: 
13. svibnja 2018. Nard  u 8:30 misa (MŽ) 
20. svibnja 2018. DUHOVI Nard  u 9:30 misa (JM) 
27. svibnja 2018. PRESVETO TROJSTVO Nard u 8:30 misa (JM) 
31. svibnja 2018. TIJELOVO Nard u 8.30 (MŽ) 
 
Vinogradci: 
6. svibnja 2018. Vinogradci u 8:30 (JM) 
13. svibnja 2018. Vinogradci u 9:30 misa (MŽ) 
20. svibnja 2018. DUHOVI Vinogradci u 8:30 misa (MŽ) 
27. svibnja 2018. PRESVETO TROJSTVO Vinogradci u 9:30 misa (JM) 
  
 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 
ŽUPNI OGLASI  - 6. svibnja 2018. 

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

 6. svibnja 2018. VALPOVO, krizma u 11:00. 
 Nadbiskupijski susret osoba s posebnim potrebama je u Valpovu, 19. svibnja 

2018. (subota). Prisutnih će biti do 800 osoba. Susret ima duhovni sadržaj. Misu 
predvodi mons. Đuro Hranić, nadbiskup. Gostima treba dati ručak. Za 
prehranu gostiju treba pripremiti pecivo i suhe kolače,  a za grah treba suhog 
mesa. Za suradnju kao animatora i volontera i druge donacije  javite se dr. 
Zdenki Turalija i Jasmini Cvenić ili u župni ured.  

 
6. svibnja 2018. Gorica u 9:30 (JM) 
 
10. svibnja 2018. četvrtak, SPASOVO, Bocanjevci, misa u 17:00 

 
13. svibnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM) 
 
16. svibnja 2018. srijeda Bocanjevci u 17:00 misa  
 
20. svibnja 2018. DUHOVI Bocanjevci u 9:30 misa (MŽ) 
 
23. svibnja 2018. srijeda Bocanjevci u 17:00 misa  
 
31. svibnja 2018. TIJELOVO Bocanjevci u 9.30 (JM) 
 
 
 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

6. svibnja  2018. 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8 sati, 9.30 i u 18.30. 

 6. svibnja 2018. VALPOVO, krizma u 11:00. 
 
 Nadbiskupijski susret osoba s posebnim potrebama je u Valpovu, 19. svibnja 

2018. (subota). Prisutnih će biti do 800 osoba. Susret ima duhovni sadržaj. Misu 
predvodi mons. Đuro Hranić, nadbiskup. Gostima treba dati ručak. Za 
prehranu gostiju treba pripremiti pecivo i suhe kolače,  a za grah treba suhog 
mesa. Za suradnju kao animatora i volontera i druge donacije  javite se dr. 
Zdenki Turalija i Jasmini Cvenić ili u župni ured.  

 
6. svibnja 2018. Vinogradci u 8:30 misa (JM) 
6. svibnja 2018. Šag u 8:30 misa (MŽ) 
6. svibnja 2018. Gorica u 9:30  misa (JM) 
10. svibnja 2018. četvrtak SPASOVO, Bocanjevci, u 17:00 misa  
 
13. svibnja 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
13. svibnja 2018. Nard  u 8:30 misa (MŽ) 
13. svibnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM) 
13. svibnja 2018. Vinogradci u 9:30 misa (MŽ) 
 
16. svibnja 2018. srijeda Bocanjevci u 17:00 misa  
 
20. svibnja 2018. DUHOVI Vinogradci u 8:30 misa (MŽ) 
20. svibnja 2018. DUHOVI Šag u 8:30 misa (JM) 
20. svibnja 2018. DUHOVI Bocanjevci u 9:30 misa (MŽ) 
20. svibnja 2018. DUHOVI Nard  u 9:30 misa (JM) 
 
23. svibnja 2018. srijeda Bocanjevci u 17:00 misa  
 
27. svibnja 2018. PRESVETO TROJSTVO Nard u 8:30 misa (JM) 
27. svibnja 2018. PRESVETO TROJSTVO Vinogradci u 9:30 misa (JM) 
  
31. svibnja 2018. TIJELOVO Šag u 8.30 (JM) 
31. svibnja 2018. TIJELOVO Nard u 8.30 (MŽ) 
31. svibnja 2018. TIJELOVO Bocanjevci u 9.30 (JM) 
 
 



                

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

7. vazmena nedjelja - B – 
             13. svibnja 2018. 

                             www.zupa.valpovo.com 
 

 
 Svibanjske pobožnosti s molitvom krunice i litanijama BDM su svaki dan pola sata prije mise 

od 1. do 31. svibnja 2018. 

 Pobožnost 13 utoraka sv. Antunu Padovanskom je uz misu u 18:30. 

 DEVETNICA DUHU SVETOM u župnoj crkvi je do subote, 19. svibnja 2018. na misama u 
18:30, subotom u 8:00, a nedjeljom na svim misama. Voditelji su Zvonko Mrak, župnik i Mario 
Žigman, župni vikar.   
Petak, 11. svibnja u 18:30   Vjera – temeljno opredjeljenje 
Subota, 12. svibnja u 8:00   BDM Majka Crkve  
Nedjelja, 13. svibnja u 8 sati i 18:30 Nedjelja – Dan Gospodnji  
Ponedjeljak, 14. svibnja u 18:30  Čovjek - slika Božja  
Utorak, 15. svibnja u 18:30  Kršćanin – posvetitelj svijeta 
Srijeda, 16. svibnja u 18:30  Crkva u suvremenom svijetu 
Četvrtak, 17. svibnja u 18:30  Kreposti – Božanske i ljudske  – zlatna sredina 
Petak, 18. svibnja u 18:30   Sloboda i svijest – moralna odgovornost 
Subota, 19. lipnja u 8:00   DUH SVETI POSVETITELJ I PROSVJETITELJ  

 Članovi schönstatskog pokreta, štovatelji Majke Triputa Divne, imaju molitvu i mjesečni 
susret na treći četvrtak u mjesecu poslije mise u crkvi. To je 17. svibnja 2018. u 19:00. 

 Župni susret bračnih parova je u Valpovu na 3. četvrtak u mjesecu. To je 17. svibnja. 2018. u 
19:30. Tema je komunikacija u braku u obliku radionice.. 

 Nadbiskupijski susret osoba s posebnim potrebama pod geslom “Ti idi za mnom” (Iv 21,22) je 
u Valpovu, u subotu, 19. svibnja 2018. Okupljanje je u 9:30 u župnoj crkvi Bezgrešnog Začeća 
BDM, a u 10:00 je misno slavlje koje će predvoditi nadbiskup đakovačko-osječki mons. Đuro 
Hranić. U 11:30 započinje kulturno-umjetnički program, a od 12:00 do 13:00 vrijeme je 
predviđeno za okrjepu. U 13:00 za roditelje je predviđeno predavanje, a za ostale sudionike 
zabavni program uz tamburaše. Za prehranu gostiju treba pripremiti pecivo i suhe kolače,  a za 
grah treba suhog mesa. Suho meso treba donijeti u četvrtak u toku dana. Kolače treba donijeti u 
petak od 17:00 do 19:00. U subotu u 7:00 treba postaviti stolove i klupe na trgu. Za to treba 
više muških suradnika. Za suradnju i druge donacije  javite se dr. Zdenki Turalija i Jasmini 
Cvenić.  

 DUHOVSKO BDIJENJE je u subotu, 19. lipnja u 19:00. 

 U nedjelju, 20. svibnja, na Duhove, mise su redovito, u 8:00, u 9:30 i 18:30. 

 Nadbiskupija šalje priopćenje o skupljanju potpisa za referendum građanske inicijative: Istina o 
Istanbulskoj i Narod odlučuje….pročitati 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe kod 
PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili obnovu 
župnog doma. Hvala svima koji su  ove godine već platili lukno. Hvala svima koji doprinose za obnovu 
župnog doma. Ove godine obnavlja se ulično (zapadno) pročelje. Po mogućnosti obnovit će se i urediti  
jedan apartman na katu župnog doma koji će biti namijenjen za još  jednog svećenika u župi. 

  

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


Župna crkva Valpovo  nakane sv. misa 2018. 
 

13. 5. nedjelja                              8:00      
7. vazmena nedjelja - B -             
                                                     9:30 
 
                                                   18:30 

- za župljane 
 

- na nakanu 
 
+obitelji Mađarević i  
+obitelji Šovagović 
 

14. 5. ponedjeljak                      18:30      
7. vazmeni tjedan     
DEVETNICA DUHU SVETOM  

+Ivan i Marija Fuderer 
+Milorad Medved 

15. 5. utorak                               18:30       
7. vazmeni tjedan        
DEVETNICA DUHU SVETOM 
 

+Jozo, Matija, Mijo, Ivan, 
Augustin i Željko Vidović i 
+obitelji Crnčević 
+Nikola, Julijana i Ivan Brkić 

16. 5. srijeda                              18:30         
7. vazmeni tjedan     
DEVETNICA DUHU SVETOM         

+Marijan i Lenka Strugačevac 
+Mato Balatinac 

17. 5. četvrtak                           18:30 
7. vazmeni tjedan  
 DEVETNICA DUHU SVETOM                                                                                       
                                           

+Branko Stanić 
+Zvjezdana Markota 

18. 5. petak                                18:30 
7. vazmeni tjedan               
DEVETNICA DUHU SVETOM 
 

+Stjepan Padar 
+Josip Brkić 

19. 5. subota                            8:00              
7. vazmeni tjedan               
DEVETNICA DUHU SVETOM 
 

+Antun i Katica Rakitovac 
+Ignjo Belić i +obitelji Belić 

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

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

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



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

ŽUPNI OGLASI  - 13. svibnja 2018. 
 

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8 sati, 9.30 i u 18.30. 

 DEVETNICA DUHU SVETOM u župnoj crkvi je do subote, 19. svibnja 2018. 
na misama u 18:30, subotom u 8:00, a nedjeljom na svim misama. Voditelji su 
Zvonko Mrak, župnik i Mario Žigman, župni vikar. 

 Nadbiskupijski susret osoba s posebnim potrebama pod geslom “Ti idi za 
mnom” (Iv 21,22) je u Valpovu, u subotu, 19. svibnja 2018. Okupljanje je u 9:30 
u župnoj crkvi Bezgrešnog Začeća BDM, a u 10:00 je misno slavlje koje će 
predvoditi nadbiskup đakovačko-osječki mons. Đuro Hranić. U 11:30 započinje 
kulturno-umjetnički program, a od 12:00 do 13:00 vrijeme je predviđeno za 
okrjepu. U 13:00 za roditelje je predviđeno predavanje, a za ostale sudionike 
zabavni program uz tamburaše. Za prehranu gostiju treba pripremiti pecivo i 
suhe kolače,  a za grah treba suhog mesa. Za suradnju i druge donacije  javite se 
dr. Zdenki Turalija i Jasmini Cvenić.  

 
Šag:  
13. svibnja 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
20. svibnja 2018. DUHOVI Šag u 8:30 misa (JM) 
31. svibnja 2018. TIJELOVO Šag u 8.30 (JM) 
3. lipnja 2018. Šag, misa u 9.30 (JM) 
 
Nard: 
13. svibnja 2018. Nard  u 8:30 misa (MŽ) 
20. svibnja 2018. DUHOVI Nard  u 9:30 misa (JM) 
27. svibnja 2018. PRESVETO TROJSTVO Nard u 8:30 misa (JM) 
31. svibnja 2018. TIJELOVO Nard u 8.30 (MŽ) 
3. lipnja 2018. Nard,  misa u 8:30 (JM) 
 
Vinogradci: 
13. svibnja 2018. Vinogradci u 9:30 misa (MŽ) 
20. svibnja 2018. DUHOVI Vinogradci u 8:30 misa (MŽ) 
27. svibnja 2018. PRESVETO TROJSTVO Vinogradci u 9:30 misa (JM) 
3. lipnja 2018. Vinogradci, misa u 8:30 (MŽ) 
 
 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 
ŽUPNI OGLASI  - 13. svibnja 2018. 

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

 DEVETNICA DUHU SVETOM u župnoj crkvi je do subote, 19. svibnja 2018. 
na misama u 18:30, subotom u 8:00, a nedjeljom na svim misama. Voditelji su 
Zvonko Mrak, župnik i Mario Žigman, župni vikar. 

 Nadbiskupijski susret osoba s posebnim potrebama pod geslom “Ti idi za 
mnom” (Iv 21,22) je u Valpovu, u subotu, 19. svibnja 2018. Okupljanje je u 9:30 
u župnoj crkvi Bezgrešnog Začeća BDM, a u 10:00 je misno slavlje koje će 
predvoditi nadbiskup đakovačko-osječki mons. Đuro Hranić. U 11:30 započinje 
kulturno-umjetnički program, a od 12:00 do 13:00 vrijeme je predviđeno za 
okrjepu. U 13:00 za roditelje je predviđeno predavanje, a za ostale sudionike 
zabavni program uz tamburaše. Za prehranu gostiju treba pripremiti pecivo i 
suhe kolače,  a za grah treba suhog mesa. Za suradnju i druge donacije  javite se 
dr. Zdenki Turalija i Jasmini Cvenić.  

 

13. svibnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM) 
 
16. svibnja 2018. srijeda Bocanjevci u 17:00 misa  
 
20. svibnja 2018. DUHOVI Bocanjevci u 9:30 misa (MŽ) 
 
23. svibnja 2018. srijeda Bocanjevci u 17:00 misa  
 
31. svibnja 2018. TIJELOVO Bocanjevci u 9.30 (JM) 
 
3. lipnja 2018. Gorica, misa u 9.30 (MŽ) 
 
6. lipnja 2018. srijeda Bocanjevci, misa u 17:00 
 
 
 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

6. svibnja  2018. 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8 sati, 9.30 i u 18.30. 

 DEVETNICA DUHU SVETOM u župnoj crkvi je do subote, 19. svibnja 2018. 
na misama u 18:30, subotom u 8:00, a nedjeljom na svim misama. Voditelji su 
Zvonko Mrak, župnik i Mario Žigman, župni vikar. 

 Nadbiskupijski susret osoba s posebnim potrebama pod geslom “Ti idi za 
mnom” (Iv 21,22) je u Valpovu, u subotu, 19. svibnja 2018. Okupljanje je u 9:30 
u župnoj crkvi Bezgrešnog Začeća BDM, a u 10:00 je misno slavlje koje će 
predvoditi nadbiskup đakovačko-osječki mons. Đuro Hranić. U 11:30 započinje 
kulturno-umjetnički program, a od 12:00 do 13:00 vrijeme je predviđeno za 
okrjepu. U 13:00 za roditelje je predviđeno predavanje, a za ostale sudionike 
zabavni program uz tamburaše. Za prehranu gostiju treba pripremiti pecivo i 
suhe kolače,  a za grah treba suhog mesa. Za suradnju i druge donacije  javite se 
dr. Zdenki Turalija i Jasmini Cvenić.  

 
13. svibnja 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
13. svibnja 2018. Nard  u 8:30 misa (MŽ) 
13. svibnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM) 
13. svibnja 2018. Vinogradci u 9:30 misa (MŽ) 
 
16. svibnja 2018. srijeda Bocanjevci u 17:00 misa  
 
20. svibnja 2018. DUHOVI Vinogradci u 8:30 misa (MŽ) 
20. svibnja 2018. DUHOVI Šag u 8:30 misa (JM) 
20. svibnja 2018. DUHOVI Bocanjevci u 9:30 misa (MŽ) 
20. svibnja 2018. DUHOVI Nard  u 9:30 misa (JM) 
 
23. svibnja 2018. srijeda Bocanjevci u 17:00 misa  
 
27. svibnja 2018. PRESVETO TROJSTVO Nard u 8:30 misa (JM) 
27. svibnja 2018. PRESVETO TROJSTVO Vinogradci u 9:30 misa (JM) 
  
31. svibnja 2018. TIJELOVO Šag u 8.30 (JM) 
31. svibnja 2018. TIJELOVO Nard u 8.30 (MŽ) 
31. svibnja 2018. TIJELOVO Bocanjevci u 9.30 (JM) 
 
 
 



3. lipnja 2018. Vinogradci, misa u 8:30 (MŽ) 
3. lipnja 2018. Nard,  misa u 8:30 (JM) 
3. lipnja 2018. Gorica, misa u 9.30 (MŽ) 
3. lipnja 2018. Šag, misa u 9.30 (JM) 
 
6. lipnja 2018. srijeda Bocanjevci, misa u 17:00 
 
 
 



               

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 
DUHOVI - B – 

             20. svibnja 2018. 
                             www.zupa.valpovo.com 
 

 
 Svibanjske pobožnosti s molitvom krunice i litanijama BDM su svaki dan pola sata prije mise 

do 31. svibnja 2018. 

 U ponedjeljak poslije Duhova slavi se BDM Majka Crkve. Misa je u 18:30. 

 Pobožnost 13 utoraka sv. Antunu Padovanskom je uz misu u 18:30. 

 Sv. Rita, red. je u utorak, 22. svibnja. Misa je u 18:30. 

 Euharistijsko klanjanje je na drugi i četvrti četvrtak u mjesecu poslije mise. To je: 24. svibnja 
2018.  

 Odrasli liturgijski čitači imaju sastanak na drugi i četvrti petak u mjesecu u 19:00.  
 To je 25. svibnja 2018. Voditelj je č. s. Ilirka Ivandić. 

 PRESVETO TROJSTVO je u nedjelju, 27. svibnja 2018. Mise su redovito u 8:00, u 9:30 i 
18:30.  

 TIJELOVO je u drugi četvrtak, 31. svibnja 2018. Mise su u 8:00, 9:30 i 18:30. Tijelovska 
procesija je s misom u 9:30 uz puhački orkestar DVD Valpova. Pozvani su ovogodišnji 
prvopričesnici da sudjeluju u tjelovskoj procesiji. Kretanje procesije po gradu će biti 
uobičajeno, kao i četiri sjenice. Molimo župljane koji su pripremali sjenice da ih pripreme i ove 
godine: molitvene skupine Marijina legija, Schönstatska skupina, pokret Milosrđa Božjeg i 
članovi župnog zbora. 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe kod 
PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili obnovu 
župnog doma. Hvala svima koji su  ove godine već platili lukno. Hvala svima koji doprinose za obnovu 
župnog doma. Ove godine obnavlja se ulično (zapadno) pročelje. Po mogućnosti obnovit će se i urediti  
jedan apartman na katu župnog doma koji će biti namijenjen za još  jednog svećenika u župi. 

  

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


Župna crkva Valpovo   

nakane sv. misa 2018. 
 

20. 5. nedjelja                              8:00      
DUHOVI - B -             
                                                     9:30 
 
                                                   18:30 

- za župljane 
 
+obitelji Grganić 
 
+Mato i Doma Zrno 
 

21. 5. ponedjeljak                      18:30      
Marija Majka Crkve     
 

+obitelji Sauer 
+Olga Milošević 

22. 5. utorak                               18:30       
7. tjedan kroz godinu        
 

+Marija Totić 
+Mijo Haček i  
+Antun Branko Brkić 
 

23. 5. srijeda                              18:30         
7. tjedan kroz godinu     
      

+Marijan i Ljubica Sopić 
+Ivan, Josip i Kata Drgalić 

24. 5. četvrtak                           18:30 
7. tjedan kroz godinu                                                                                        
                                           

+Josip Silajđija 
+obitelji Merčinac 

25. 5. petak                                18:30 
7. tjedan kroz godinu               
 

+Ivan i Matilda Zajec 
+Josip Merčinac 

27. 5. subota                            8:00              
7. tjedan kroz godinu               
 

+obitelji Šimić 
+obitelji Knežević i Perak 

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

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

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



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

ŽUPNI OGLASI  - 20. svibnja 2018. 
 

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8 sati, 9.30 i u 18.30. 

 TIJELOVO je u drugi četvrtak, 31. svibnja 2018. Mise u župnoj crkvi su u 8:00, 
9:30 i 18:30. Tijelovska procesija je s misom u 9:30 uz puhački orkestar DVD 
Valpova.  

 

Šag:  
20. svibnja 2018. DUHOVI Šag u 8:30 misa (JM) 
31. svibnja 2018. TIJELOVO Šag u 8.30 (JM) 
3. lipnja 2018. Šag, misa u 9.30 (JM) 
8. lipnja 2018. SRCE ISUSOVO, Šag u 16:00 (od 15:00 ispovijed) 
10. lipnja 2018. Šag u 8.30 misa (MŽ) 
 
 
Nard: 
20. svibnja 2018. DUHOVI Nard  u 9:30 misa (JM) 
27. svibnja 2018. PRESVETO TROJSTVO Nard u 8:30 misa (JM) 
31. svibnja 2018. TIJELOVO Nard u 8.30 (MŽ) 
3. lipnja 2018. Nard,  misa u 8:30 (JM) 
8. lipnja 2018. SRCE ISUSOVO,  Nard misa u 11:00 (od 10:30 ispovijed)  
10. lipnja 2018. Nard u 8:30 misa (JM) 
 
 
Vinogradci: 
20. svibnja 2018. DUHOVI Vinogradci u 8:30 misa (MŽ) 
27. svibnja 2018. PRESVETO TROJSTVO Vinogradci u 9:30 misa (JM) 
3. lipnja 2018. Vinogradci, misa u 8:30 (MŽ) 
10. lipnja 2018. Vinogradci u 9:30 misa (MŽ) 
13. lipnja 2018. srijeda sv. Antun Padovanski,  Vinogradci misa u 11:00. 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 
ŽUPNI OGLASI  - 20. svibnja 2018. 

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

 
20. svibnja 2018. DUHOVI Bocanjevci u 9:30 misa (MŽ) 
 
23. svibnja 2018. srijeda Bocanjevci u 17:00 misa  
 
31. svibnja 2018. TIJELOVO Bocanjevci u 9.30 (JM) 
 
3. lipnja 2018. Gorica, misa u 9.30 (MŽ) 
 
6. lipnja 2018. srijeda Bocanjevci, misa u 17:00 
 
10. lipnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM) 
 
13. lipnja 2018. srijeda sv. Antun Padovanski,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 
 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

20. svibnja  2018. 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8 sati, 9.30 i u 18.30. 

 TIJELOVO je u drugi četvrtak, 31. svibnja 2018. Mise u župnoj crkvi u 
Valpovu su u 8:00, 9:30 i 18:30. Tijelovska procesija je s misom u 9:30 uz 
puhački orkestar DVD Valpova.  

 
20. svibnja 2018. DUHOVI Vinogradci u 8:30 misa (MŽ) 
20. svibnja 2018. DUHOVI Šag u 8:30 misa (JM) 
20. svibnja 2018. DUHOVI Bocanjevci u 9:30 misa (MŽ) 
20. svibnja 2018. DUHOVI Nard  u 9:30 misa (JM) 
 
23. svibnja 2018. srijeda Bocanjevci u 17:00 misa  
 
27. svibnja 2018. PRESVETO TROJSTVO Nard u 8:30 misa (JM) 
27. svibnja 2018. PRESVETO TROJSTVO Vinogradci u 9:30 misa (JM) 
  
31. svibnja 2018. TIJELOVO Šag u 8.30 (JM) 
31. svibnja 2018. TIJELOVO Nard u 8.30 (MŽ) 
31. svibnja 2018. TIJELOVO Bocanjevci u 9.30 (JM) 
 
3. lipnja 2018. Vinogradci, misa u 8:30 (MŽ) 
3. lipnja 2018. Nard,  misa u 8:30 (JM) 
3. lipnja 2018. Gorica, misa u 9.30 (MŽ) 
3. lipnja 2018. Šag, misa u 9.30 (JM) 
 
6. lipnja 2018. srijeda Bocanjevci, misa u 17:00 
 
8. lipnja 2018. SRCE ISUSOVO,  Nard misa u 11:00 (od 10:30 ispovijed)  
8. lipnja 2018. SRCE ISUSOVO, Šag u 16:00 (od 15:00 ispovijed) 
 
 
10. lipnja 2018. Šag u 8.30 misa (MŽ) 
10. lipnja 2018. Nard u 8:30 misa (JM) 
10. lipnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM) 
10. lipnja 2018. Vinogradci u 9:30 misa (MŽ) 
 
13. lipnja 2018. srijeda sv. Antun Padovanski,  Vinogradci misa u 11:00. 
13. lipnja 2018. srijeda sv. Antun Padovanski,  Bocanjevci, misa u 17:00 



                

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

PRESVETO TROJSTVO - B – 
             27. svibnja 2018. 

                             www.zupa.valpovo.com 
 

 
 Svibanjske pobožnosti s molitvom krunice i litanijama BDM su svaki dan pola sata prije mise 

do 31. svibnja 2018. 

 Pobožnost 13 utoraka sv. Antunu Padovanskom je uz misu u 18:30. 

 TIJELOVO je u četvrtak, 31. svibnja 2018. Mise su u 8:00, 9:30 i 18:30. Tijelovska procesija 
je s misom u 9:30 uz puhački orkestar DVD Valpova. Pozvani su ovogodišnji prvopričesnici da 
sudjeluju u tjelovskoj procesiji. Kretanje procesije po gradu će biti uobičajeno, kao i četiri 
sjenice. Molimo župljane koji su pripremali sjenice da ih pripreme i ove godine: molitvene 
skupine Marijina legija, Schönstatska skupina, pokret Milosrđa Božjeg i članovi župnog zbora. 

 Prvi petak je 1. lipnja 2018. Ispovijed za prvi petak je od ponedjeljka do petka pola sata prije 
večernje mise. Ispit savjesti je na prvi petak u 17:30. Pobožnost je na prvi petak poslije 
večernje mise s litanijama Srcu Isusovom i euharistijskim blagoslovom. 

 Novi župni listić br. 14. „ljetni“ uzmite poslije mise. 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun 
župe kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za 
lukno ili obnovu župnog doma. Hvala svima koji su  ove godine već platili lukno. Hvala svima 
koji doprinose za obnovu župnog doma. Ove godine obnavlja se ulično (zapadno) pročelje. Po 
mogućnosti obnovit će se i urediti  jedan apartman na katu župnog doma koji će biti namijenjen 
za još  jednog svećenika u župi. 

  

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


Župna crkva Valpovo   

nakane sv. misa 2018. 
 

27. 5. nedjelja                              8:00      
PRESVETO TROJSTVO - B -             
                                                     9:30 
 
                                                   18:30 

- za župljane 
 
+Antun, Anica i Branko Stanić 
 
+Lenka, Stjepan i Petra Dijanović 
 

28. 5. ponedjeljak                      18:30      
8. tjedan kroz godinu        
   

+Antun Bošnjak 
+Valent Horžić 

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

+Ana Skokić 
+č.s. Vitomira Piljić 
 

30. 5. srijeda                              18:30         
8. tjedan kroz godinu     
      

+Stjepan Francuz 
+Stipo Tomić 

31. 5. četvrtak                           8:00 
TIJELOVO 
Tijelovska procesija                  9:30 
 
                                                18:30                                                                                     
                                           

- za župljane 
 

- na nakanu 
 

 +Karolina i Tomo Matoković 

1. 6. petak                                18:30 
8. tjedan kroz godinu               
PRVI PETAK 
 

+Vladimir, Pavo i Marija Bošnjak 
+obitelji Vlainić 

2. 6. subota                            8:00              
8. tjedan kroz godinu               
 

+Borislav Matić 
+Nikola Vukelić 

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

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

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



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

ŽUPNI OGLASI  - 27. svibnja 2018. 
 

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8 sati, 9.30 i u 18.30. 

 TIJELOVO je u četvrtak, 31. svibnja 2018. Mise u župnoj crkvi u Valpovu su u 
8:00, 9:30 i 18:30. Tijelovska procesija je s misom u 9:30 uz puhački orkestar 
DVD Valpova.  

 

Šag:  
31. svibnja 2018. TIJELOVO Šag u 8.30 (JM) 
3. lipnja 2018. Šag, misa u 9.30 (JM) 
8. lipnja 2018. SRCE ISUSOVO, Šag u 16:00 (od 15:00 ispovijed) 
10. lipnja 2018. Šag u 8.30 misa (MŽ) 
 
 
Nard: 
27. svibnja 2018. PRESVETO TROJSTVO Nard u 8:30 misa (JM) 
31. svibnja 2018. TIJELOVO Nard u 8.30 (MŽ) 
3. lipnja 2018. Nard,  misa u 8:30 (JM) 
8. lipnja 2018. SRCE ISUSOVO,  Nard misa u 11:00 (od 10:30 ispovijed)  
10. lipnja 2018. Nard u 8:30 misa (JM) 
 
 
Vinogradci: 
27. svibnja 2018. PRESVETO TROJSTVO Vinogradci u 9:30 misa (JM) 
3. lipnja 2018. Vinogradci, misa u 8:30 (MŽ) 
10. lipnja 2018. Vinogradci u 9:30 misa (MŽ) 
13. lipnja 2018. srijeda sv. Antun Padovanski,  Vinogradci misa u 11:00. 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 
ŽUPNI OGLASI  - 27. svibnja 2018. 

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

 
 
31. svibnja 2018. TIJELOVO Bocanjevci u 9.30 (JM) 
 
3. lipnja 2018. Gorica, misa u 9.30 (MŽ) 
 
6. lipnja 2018. srijeda Bocanjevci, misa u 17:00 
 
10. lipnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM) 
 
13. lipnja 2018. srijeda sv. Antun Padovanski,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 
 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

27. svibnja  2018. 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8 sati, 9.30 i u 18.30. 

 TIJELOVO je u četvrtak, 31. svibnja 2018. Mise u župnoj crkvi u Valpovu su u 
8:00, 9:30 i 18:30. Tijelovska procesija je s misom u 9:30 uz puhački orkestar 
DVD Valpova.  

 
27. svibnja 2018. PRESVETO TROJSTVO Nard u 8:30 misa (JM) 
27. svibnja 2018. PRESVETO TROJSTVO Vinogradci u 9:30 misa (JM) 
  
31. svibnja 2018. TIJELOVO Šag u 8.30 (JM) 
31. svibnja 2018. TIJELOVO Nard u 8.30 (MŽ) 
31. svibnja 2018. TIJELOVO Bocanjevci u 9.30 (JM) 
 
3. lipnja 2018. Vinogradci, misa u 8:30 (MŽ) 
3. lipnja 2018. Nard,  misa u 8:30 (JM) 
3. lipnja 2018. Gorica, misa u 9.30 (MŽ) 
3. lipnja 2018. Šag, misa u 9.30 (JM) 
 
6. lipnja 2018. srijeda Bocanjevci, misa u 17:00 
 
8. lipnja 2018. SRCE ISUSOVO,  Nard misa u 11:00 (od 10:30 ispovijed)  
8. lipnja 2018. SRCE ISUSOVO, Šag u 16:00 (od 15:00 ispovijed) 
 
 
10. lipnja 2018. Šag u 8.30 misa (MŽ) 
10. lipnja 2018. Nard u 8:30 misa (JM)  
10. lipnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM) 
10. lipnja 2018. Vinogradci u 9:30 misa (MŽ) 
 
13. lipnja 2018. srijeda sv. Antun Padovanski,  Vinogradci misa u 11:00. 
13. lipnja 2018. srijeda sv. Antun Padovanski,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 
 
 



                

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

9. NEDJELJA KROZ GODINU - B – 
             3. lipnja 2018. 

                             www.zupa.valpovo.com 
 

 
 Sastanak župnog pastoralnog vijeća bit će u utorak u 19:30 u župnom domu. Tema je pastoralni 

plan za sljedeću pastoralnu godinu. 

 Pobožnost 13 utoraka sv. Antunu Padovanskom je uz misu u 18:30. 

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

 Krsna kateheza je na prvi četvrtak u mjesecu. To je: 7. lipnja 2018. u župnom domu u 19:30. 

 Presveto Srce Isusovo je u petak, 8. lipnja 2018. Mise u župnoj crkvi su u 8:00 i u 18:30. 
Ispovijed je pola sata prije mise. Poslije večernje mise u petak je euharistijsko klanjanje. Na 
Srce Isusovo misa je i u Nardu u 11:00 (od 10:30 ispovijed) i u Šagu u 16:00 (ispovijed od 
15:00). 

 Sastanak odraslih liturgijskih čitača je u petak poslije večernje mise. 

 U subotu, 9. lipnja je Bezgrešno Srce Marijino. Misa je u 8:00. 

 Čašćenje bl. Marije od Propetog Petković je svakog 9. u mjesecu, s litanijama, molitvom i 
čašćenjem relikvija. To je u subotu s misom u 8:00. 

 Novi župni listić br. 14. „ljetni“ uzmite, ako niste prije. 

 Nadbiskupijski susret ministranata je 22. lipnja 2018. Prijave su kod kapelana. 

 Izlet župnih suradnika je 22. lipnja 2018. na izletištu kod Draguna Kune, na putu prema 
Ladimirevcima, od 11:00 do 16:00. Pozvani su ministranti s roditeljima, bračni parovi, 
vjeroučitelji, pjevači, čitači, članovi župnih vijeća, članovi župnog caritasa i svi drugi suradnici 
koji se jave, uz sudjelovanje od 30,00 kn.   

 3. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji bit će u Splitu i Solinu 15. i 16. rujna 2108. 
Cijena putovanja je 200 kn. Prijave su u do 24. lipnja u župnom uredu ili župniku. 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun 
župe kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za 
lukno ili obnovu župnog doma. Hvala svima koji su  ove godine već platili lukno. Hvala svima 
koji doprinose za obnovu župnog doma. Ove godine obnavlja se ulično (zapadno) pročelje. Po 
mogućnosti obnovit će se i urediti  jedan apartman na katu župnog doma koji će biti namijenjen 
za još  jednog svećenika u župi. 

  

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


Župna crkva Valpovo   

nakane sv. misa 2018. 
 

3. 6. nedjelja                              8:00      
9. nedjelja kroz godinu - B -             
                                                     9:30 
 
                                                   18:30 

- za župljane 
 
+Franjka i Mile Špoljarić 
 
+Anka Reder 
 

4. 6. ponedjeljak                      18:30      
9. tjedan kroz godinu        
   

+Ilinka, Josip i Marija Dorkić 
+Spomenka Francuz 

5. 6. utorak                               18:30       
9. tjedan kroz godinu        
 

+obitelji Lukašek 
+obitelji Horvat 
 

6. 6. srijeda                              18:30         
9. tjedan kroz godinu     
      

+Vitomir Begović i +ob. Dole 
+Ana i Niko Piljić 
+Vladimir Čes 
 

7. 5. četvrtak                             18:30 
9. tjedan kroz godinu     
                                                                                                                       

 +obitelji Česlar 
+Ana i Branko Ribić 
+obitelji Pavošević  i +obitelji Skokić 

8. 6. petak                                8:00 
PRESVETO SRCE ISUSOVO 
                                                18:30 
 

- na nakanu 
 
+Iva i Ilija Kuna 
+obitelji Barić 
+ob. Kovačević i na č. sv. Antunu za 
zdravlje 
 

9. 6. subota                            8:00              
Bezgrešno Srce Marijino            
Čašćenje bl. Marije Petković 

+Antun i Josip Kokić 
+Eva i Stjepan Tonković 

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

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

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



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

ŽUPNI OGLASI  - 3. lipnja 2018. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8 sati, 9.30 i u 18.30. 

Šag:  
3. lipnja 2018. Šag, misa u 9.30 (JM) 
8. lipnja 2018. SRCE ISUSOVO, Šag u 16:00 (od 15:00 ispovijed) 
10. lipnja 2018. Šag u 8.30 misa (MŽ) 
17. lipnja 2018. Šag u 8.30 misa (JM) 
24. lipnja 2018. Rođenje sv. Ivana Krstitelja, Šag u 9.30 misa (JM) 
 
Nard: 
3. lipnja 2018. Nard,  misa u 8:30 (JM) 
8. lipnja 2018. SRCE ISUSOVO,  Nard misa u 11:00 (od 10:30 ispovijed)  
10. lipnja 2018. Nard u 8:30 misa (JM) 
17. lipnja 2018. Nard u 8:30 misa (MŽ) 
24. lipnja 2018. Rođenje sv. Ivana Krstitelja, Nard u 9:30 misa (MŽ) 
 
 
Vinogradci: 
3. lipnja 2018. Vinogradci, misa u 8:30 (MŽ) 
10. lipnja 2018. Vinogradci u 9:30 misa (MŽ) 
13. lipnja 2018. srijeda sv. Antun Padovanski,  Vinogradci misa u 11:00. 
17. lipnja 2018. Vinogradci u 9:30 misa i klečanje (MŽ) 
24. lipnja 2018. Rođenje sv. Ivana Krstitelja, Vinogradci u 8:30 misa (JM) 
 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 
ŽUPNI OGLASI  - 3. lipnja 2018. 

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

 
 
3. lipnja 2018. Gorica, misa u 11.00 (MŽ) 
 
6. lipnja 2018. srijeda Bocanjevci, misa u 17:00 
 
10. lipnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM) 
 
13. lipnja 2018. srijeda sv. Antun Padovanski,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 
17. lipnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM) 
 
20. lipnja 2018. srijeda Bocanjevci, misa u 17:00 
 
24. lipnja 2018. Rođenje sv. Ivana Krstitelja, Bocanjevci u 8:30 misa (MŽ) 
 
27. lipnja 2018. srijeda Bocanjevci, misa u 17:00 
 
 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

3. lipnja  2018. 

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8 sati, 9.30 i u 18.30. 

 
3. lipnja 2018. Vinogradci, misa u 8:30 (MŽ) 
3. lipnja 2018. Nard,  misa u 8:30 (JM) 
3. lipnja 2018. Gorica, misa u 11.00 (MŽ) 
3. lipnja 2018. Šag, misa u 9.30 (JM) 
 
6. lipnja 2018. srijeda Bocanjevci, misa u 17:00 
 
8. lipnja 2018. SRCE ISUSOVO,  Nard misa u 11:00 (od 10:30 ispovijed)  
8. lipnja 2018. SRCE ISUSOVO, Šag u 16:00 (od 15:00 ispovijed) 
 
 
10. lipnja 2018. Šag u 8.30 misa (MŽ) 
10. lipnja 2018. Nard u 8:30 misa (JM)  
10. lipnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM) 
10. lipnja 2018. Vinogradci u 9:30 misa (MŽ) 
 
13. lipnja 2018. srijeda sv. Antun Padovanski,  Vinogradci misa u 11:00. 
13. lipnja 2018. srijeda sv. Antun Padovanski,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 
17. lipnja 2018. Šag u 8.30 misa (JM) 
17. lipnja 2018. Nard u 8:30 misa (MŽ) 
17. lipnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM) 
17. lipnja 2018. Vinogradci u 9:30 misa i klečanje (MŽ) 
 
20. lipnja 2018. srijeda Bocanjevci, misa u 17:00 
 
24. lipnja 2018. Rođenje sv. Ivana Krstitelja, Vinogradci u 8:30 misa (JM) 
24. lipnja 2018. Rođenje sv. Ivana Krstitelja, Bocanjevci u 8:30 misa (MŽ) 
24. lipnja 2018. Rođenje sv. Ivana Krstitelja, Šag u 9.30 misa (MŽ) 
24. lipnja 2018. Rođenje sv. Ivana Krstitelja, Nard u 9:30 misa (JM) 
 
27. lipnja 2018. srijeda Bocanjevci, misa u 17:00 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 
ŽUPNI OGLASI  - 3. lipnja 2018. 

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

 
 
3. lipnja 2018. Gorica, misa u 11.00 (MŽ) 

Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI   
3. lipnja 2018. 

 
 
 

3. lipnja 2018. 
Gorica 

misa u 11.00 
(MŽ) 

 



                

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

10. NEDJELJA KROZ GODINU - B – 
             10. lipnja 2018. 

                             www.zupa.valpovo.com 
 

 
 Pobožnost 13. utorka sv. Antunu Padovanskom je uz misu u 18:30. 

 Sv. Antun Padovanski je u srijedu, 13. lipnja 2018. Mise su u 8:00 i u 18:30. Ispovijed je pola  sata 
prije mise. Na sv. Antuna misa je i u filijali Vinogradci u 11:00 i u Bocanjevcima u 17:00. 

 Euharistijsko klanjanje je u četvrtak poslije mise. 

 Klečanje u Vinogradcima je u nedjelju, 17. lipnja 2018. s misom u 9:30. 

 Nadbiskupijski susret ministranata je 22. lipnja 2018. Prijave su kod kapelana. 

 Izlet župnih suradnika je 22. lipnja 2018. na izletištu kod Draguna Kune, na putu prema 
Ladimirevcima, od 11:00 do 16:00. Pozvani su ministranti s roditeljima, bračni parovi, 
vjeroučitelji, pjevači, čitači, članovi župnih vijeća, članovi župnog caritasa i svi drugi suradnici 
koji se jave, uz sudjelovanje od 30,00 kn.  Prijave su do 19. lipnja. 

 3. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji bit će u Splitu i Solinu 15. i 16. rujna 2108. 
Cijena putovanja je 200 kn po osobi. Prijave i uplate su u do 24. lipnja u župnom uredu ili 
župniku. Organiziran je jedan autobus na razini valpovačkog dekanata. 

 Novíne u župi donesene na sjednici župnog pastoralnog vijeća 5. lipnja 2018.: 
• Predloženo je organiziranje neformalnog druženja župljana poslije nedjeljne svete mise u 

prostorijama katehetskog centra uz kavu, sok itd… S druženjima bi se započelo od jeseni 
2018. godine. 

• Predlaže se držati OTVORENU CRKVU svaki dan od 09:00 do 12:00 te od 15:00 do 
19:00. Za to bi trebalo napravit plan dežurstava osoba koje će boraviti u crkvi u navedenim 
terminima po pola ili sat vremena. 

• Usvaja se prijedlog da se TIJELOVSKA PROCESIJA za 2019. godinu održi ranije i to s 
početkom u 09:00,  a sveta misa bi bila u 08:00. 

 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun 
župe kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za 
lukno ili obnovu župnog doma. Hvala svima koji su  ove godine već platili lukno. Hvala svima 
koji doprinose za obnovu župnog doma. Ove godine obnavlja se ulično (zapadno) pročelje. Po 
mogućnosti obnovit će se i urediti  jedan apartman na katu župnog doma koji će biti namijenjen 
za još  jednog svećenika u župi. 

  

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


Župna crkva Valpovo  nakane sv. misa 2018. 
 

10. 6. nedjelja                              8:00      
10. nedjelja kroz godinu - B -             
                                                     9:30 
 
 
                                                   18:30 

- za župljane 
 
+obitelji Grganić 
+Tomo Dukmenić 
 
+Dragica Vrhovec 
+Mihajlo i Kata Albert 
 

11. 6. ponedjeljak                      18:30      
10. tjedan kroz godinu        
   

+Anica Čaušić 
+Zorica Maričić 
+Đuro i Ruža Marić 
 

12. 6. utorak                               18:30       
10. tjedan kroz godinu        
 

+Matija i Venka Bašić 
+Anica, Đuro i Marko Jančikić 
 

13. 6. srijeda                               8:00         
Sv. Antun Padovanski    
 
                                                   18:30 
 

+Ante Andričić 
+Antun i Ljubica Lenđel 
 
+Antun Sudarević 

14. 5. četvrtak                           18:30 
10. tjedan kroz godinu     
                                                                                                                       

 +Božo Markota 
+Felix Vladušić 

15. 6. petak                               18:30 
10. tjedan kroz godinu     
 

+Vid i Kata Jukić 
+Sanela Nikolić i +obitelji Krstić 
 

16. 6. subota                            8:00              
BDM u subotu 
 

+Vesna Dujmović i +Ladislav Turček 
+Ignjo i Anka Mikolić 
 

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

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

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



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

ŽUPNI OGLASI  - 10. lipnja 2018. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8 sati, 9.30 i u 18.30. 

 Nadbiskupijski susret ministranata je 22. lipnja 2018. Prijave su kod 
kapelana. 

 3. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji bit će u Splitu i Solinu 15. i 
16. rujna 2108. Cijena putovanja je 200 kn po osobi. Prijave i uplate su u do 24. 
lipnja u župnom uredu ili župniku. Organiziran je jedan autobus na razini 
valpovačkog dekanata. 

  u srpnju i kolovozu mise su svaku drugu nedjelju 
 

Šag:  
8. lipnja 2018. SRCE ISUSOVO, Šag u 16:00 (od 15:00 ispovijed) 
10. lipnja 2018. Šag u 8.30 misa (MŽ) 
17. lipnja 2018. Šag u 8.30 misa (JM) 
24. lipnja 2018. Rođenje sv. Ivana Krstitelja, Šag u 9.30 misa (JM) 
1. srpnja 2018. Šag u 8.30 misa (MŽ) 
 
Nard: 
8. lipnja 2018. SRCE ISUSOVO,  Nard misa u 11:00 (od 10:30 ispovijed)  
10. lipnja 2018. Nard u 8:30 misa (JM) 
17. lipnja 2018. Nard u 8:30 misa (MŽ) 
24. lipnja 2018. Rođenje sv. Ivana Krstitelja, Nard u 9:30 misa (MŽ) 
1. srpnja 2018. Nard u 8:30 misa (MŽ) 
 
 
Vinogradci: 
10. lipnja 2018. Vinogradci u 9:30 misa (MŽ) 
13. lipnja 2018. srijeda sv. Antun Padovanski,  Vinogradci misa u 11:00. 
17. lipnja 2018. Vinogradci u 9:30 misa i klečanje (MŽ) 
24. lipnja 2018. Rođenje sv. Ivana Krstitelja, Vinogradci u 8:30 misa (JM) 
1. srpnja 2018. Vinogradci u 9:30 misa (JM) 
8. srpnja 2018. Vinogradci u 8.30 misa (JM) 
 
 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 
ŽUPNI OGLASI  - 10. lipnja 2018. 

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

 Nadbiskupijski susret ministranata je 22. lipnja 2018. Prijave su kod kapelana. 

 3. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji bit će u Splitu i Solinu 15. i 16. 
rujna 2108. Cijena putovanja je 200 kn po osobi. Prijave i uplate su u do 24. 
lipnja u župnom uredu ili župniku. Organiziran je jedan autobus na razini 
valpovačkog dekanata. 

 20. srpnja, petak, sv. Ilija, zavjetni dan, misa u 19:00  
 
10. lipnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM) 
 
13. lipnja 2018. srijeda sv. Antun Padovanski,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 
17. lipnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM) 
 
20. lipnja 2018. srijeda Bocanjevci, misa u 17:00 
 
24. lipnja 2018. Rođenje sv. Ivana Krstitelja, Bocanjevci u 8:30 misa (MŽ) 
 
27. lipnja 2018. srijeda Bocanjevci, misa u 17:00 
 
1. srpnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM) 
 
u srpnju i kolovozu mise su svaku drugu nedjelju 
 
8. srpnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM) 
 
 
 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

10. lipnja  2018. 

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8 sati, 9.30 i u 18.30. 

 Nadbiskupijski susret ministranata je 22. lipnja 2018. Prijave su kod kapelana. 

 3. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji bit će u Splitu i Solinu 15. i 16. 
rujna 2108. Cijena putovanja je 200 kn po osobi. Prijave i uplate su u do 24. 
lipnja u župnom uredu ili župniku. Organiziran je jedan autobus na razini 
valpovačkog dekanata. 

10. lipnja 2018. Šag u 8.30 misa (MŽ) 
10. lipnja 2018. Nard u 8:30 misa (JM)  
10. lipnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM) 
10. lipnja 2018. Vinogradci u 9:30 misa (MŽ) 
 
13. lipnja 2018. srijeda sv. Antun Padovanski,  Vinogradci misa u 11:00. 
13. lipnja 2018. srijeda sv. Antun Padovanski,  Bocanjevci, misa u 17:00 
 
17. lipnja 2018. Šag u 8.30 misa (JM) 
17. lipnja 2018. Nard u 8:30 misa (MŽ) 
17. lipnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM) 
17. lipnja 2018. Vinogradci u 9:30 misa i klečanje (MŽ) 
 
20. lipnja 2018. srijeda Bocanjevci, misa u 17:00 
 
24. lipnja 2018. Rođenje sv. Ivana Krstitelja, Vinogradci u 8:30 misa (JM) 
24. lipnja 2018. Rođenje sv. Ivana Krstitelja, Bocanjevci u 8:30 misa (MŽ) 
24. lipnja 2018. Rođenje sv. Ivana Krstitelja, Šag u 9.30 misa (MŽ) 
24. lipnja 2018. Rođenje sv. Ivana Krstitelja, Nard u 9:30 misa (JM) 
 
27. lipnja 2018. srijeda Bocanjevci, misa u 17:00 
 
1. srpnja 2018. Nard u 8:30 misa (MŽ) 
1. srpnja 2018. Šag u 8.30 misa (MŽ) 
1. srpnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM) 
1. srpnja 2018. Vinogradci u 9:30 misa (JM) 
 



u srpnju i kolovozu mise su svaku drugu nedjelju 
 
8. srpnja 2018. Vinogradci u 8.30 misa (JM) 
8. srpnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM) 
 
 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 
ŽUPNI OGLASI  - 3. lipnja 2018. 

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

 
 
3. lipnja 2018. Gorica, misa u 11.00 (MŽ) 

Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI   
3. lipnja 2018. 

 
 
 

3. lipnja 2018. 
Gorica 

misa u 11.00 
(MŽ) 

 



                

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

11. NEDJELJA KROZ GODINU - B – 
             17. lipnja 2018. 

                             www.zupa.valpovo.com 
 

 
 Klečanje u Vinogradcima je danas s misom u 9:30. 

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

 Rođenje sv. Ivana Kratitelja slavi se u nedjelju, 24. lipnja 2018.  

 Zajednica Vjera i svjetlo ima svoj mjesečni susret na četvrtu nedjelju u mjesecu poslije podne 
sa sudjelovanjem na večernjoj misi. To je 24. lipnja. 

 Nadbiskupijski susret ministranata je 22. lipnja 2018. Prijave su do utorka kod kapelana. 

 Izlet župnih suradnika je 22. lipnja 2018. na izletištu kod Draguna Kune, na putu prema 
Ladimirevcima, od 11:00 do 16:00. Pozvani su ministranti s roditeljima, bračni parovi, 
vjeroučitelji, pjevači, čitači, članovi župnih vijeća, članovi župnog caritasa i svi drugi suradnici 
koji se jave, uz sudjelovanje od 30,00 kn, s tim da ministranti i djeca ne plaćaju ništa..  Prijave 
su do utorka, 19. lipnja. 

 3. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji bit će u Splitu i Solinu 15. i 16. rujna 2108. 
Cijena putovanja je 200 kn po osobi. Prijave i uplate su u do 24. lipnja u župnom uredu ili 
župniku. Organiziran je jedan autobus na razini valpovačkog dekanata. 

 Nadbiskupijska obljetnica: 10 godina uspostave Nadbiskupije i Crkvene pokrajine 
(metropolije) Đakovačko-osječke. Proslava: metropolitansko hodočašće svećenika u Staru 
Gradišku, koje je bilo 16. travnja 2018. (250 svećenika iz cijele metropolije i 5 nad-biskupa), 
hodočašće na Tekije, (Petrovaradin) 5. kolovoza 2018. zatim hodočašće u Pleternicu, Gospi od 
suza, petak, 31. kolovoza 2018. (bit će organizirano) i hodočašće u Đakovo, ponedjeljak, 1. 
listopada 2018. (bit će organizirano). 

 Novíne u župi donesene na sjednici župnog pastoralnog vijeća 5. lipnja 2018.: 
• Predloženo je organiziranje neformalnog druženja župljana poslije nedjeljne svete mise u 

prostorijama katehetskog centra uz kavu, sok itd… S druženjima bi se započelo od rujna 
2018. godine. 

• Predlaže se držati OTVORENU CRKVU svaki dan od 09:00 do 12:00 te od 15:00 do 
19:00. Za to bi trebalo napravit plan dežurstava osoba koje će boraviti u crkvi u navedenim 
terminima po pola ili sat vremena. Dobro bi bilo odmah prijaviti se za dežuranje u crkvi da 
bi se mogao napraviti raspored VEĆ OVIH DANA.. VALPOVAČKO LJETO itd.. 

• Usvaja se prijedlog da se TIJELOVSKA PROCESIJA za 2019. godinu održi ranije i to s 
početkom u 09:00,  a sveta misa bi bila u 08:00. 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun 
župe kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za 
lukno ili obnovu župnog doma. Hvala svima koji su  ove godine već platili lukno. Hvala svima 
koji doprinose za obnovu župnog doma. Ove godine obnavlja se ulično (zapadno) pročelje. Po 
mogućnosti obnovit će se i urediti  jedan apartman na katu župnog doma koji će biti namijenjen 
za još  jednog svećenika u župi. 

  

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


Župna crkva Valpovo  nakane sv. misa 2018. 
 

17. 6. nedjelja                              8:00      
11. nedjelja kroz godinu - B -             
                                                     9:30 
 
                                                   18:30 

- za župljane 
 
+Stipo i Ana Sladoja 
 
+Franjo i Mira Grahovac 
 

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

+obitelji Bek 
+Marijan i Ljubica Sopić 
 

19. 6. utorak                               18:30       
11. tjedan kroz godinu        
 

+obitelji Bebeši 
+obitelji Horvatić 

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

+Kata Jokić 
+Anica, Stjepan i Zora Ribarić 

21. 5. četvrtak                           18:30 
Sv. Alojzije Gonzaga, red.     
                                                                                                                       

 +Darko i Ružica Vicić 
 +Ivica i Ivan Poljak 
 +Tomislav Živković 
 

22. 6. petak                               18:30 
11. tjedan kroz godinu     
 

+Antun Đurković 
+Milan Pandurić 

23. 6. subota                            8:00              
BDM u subotu 
 

+obitelji Markovac i Fabijanac 
+Kata i Luka Galičić 

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

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

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



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

ŽUPNI OGLASI  - 17. lipnja 2018. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8 sati, 9.30 i u 18.30. 

 Nadbiskupijski susret ministranata je 22. lipnja 2018. Prijave i organizacija 
su kod kapelana. 

 3. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji bit će u Splitu i Solinu 15. i 
16. rujna 2108. Cijena putovanja je 200 kn po osobi. Prijave i uplate su u do 24. 
lipnja u župnom uredu ili župniku. Organiziran je jedan autobus na razini 
valpovačkog dekanata. 

  u srpnju i kolovozu mise su svaku drugu nedjelju 
 

Šag:  
17. lipnja 2018. Šag u 8.30 misa (JM) 
24. lipnja 2018. Rođenje sv. Ivana Krstitelja, Šag u 9.30 misa (JM) 
1. srpnja 2018. Šag u 8.30 misa (MŽ) 
 
Nard: 
17. lipnja 2018. Nard u 8:30 misa (MŽ) 
24. lipnja 2018. Rođenje sv. Ivana Krstitelja, Nard u 9:30 misa (MŽ) 
1. srpnja 2018. Nard u 8:30 misa  (JM) 
 
 
Vinogradci: 
17. lipnja 2018. Vinogradci u 9:30 misa i klečanje (MŽ) 
24. lipnja 2018. Rođenje sv. Ivana Krstitelja, Vinogradci u 8:30 misa (JM) 
1. srpnja 2018. Vinogradci u 9:30 misa  (MŽ) 
8. srpnja 2018. Vinogradci u 8.30 misa (JM) 
 
 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 
ŽUPNI OGLASI  - 17. lipnja 2018. 

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

 Nadbiskupijski susret ministranata je 22. lipnja 2018. Prijave i organizacija su 
kod kapelana. 

 3. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji bit će u Splitu i Solinu 15. i 16. 
rujna 2108. Cijena putovanja je 200 kn po osobi. Prijave i uplate su u do 24. 
lipnja u župnom uredu ili župniku. Organiziran je jedan autobus na razini 
valpovačkog dekanata. 

 20. srpnja, petak, sv. Ilija, zavjetni dan, misa u 19:00  
 
 
17. lipnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM) 
 
20. lipnja 2018. srijeda Bocanjevci, misa u 17:00 
 
24. lipnja 2018. Rođenje sv. Ivana Krstitelja, Bocanjevci u 8:30 misa (MŽ) 
 
27. lipnja 2018. srijeda Bocanjevci, misa u 17:00 
 
1. srpnja 2018. Gorica u 9:30 misa (JM) 
 
u srpnju i kolovozu mise su svaku drugu nedjelju 
 
8. srpnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM) 
 
 
 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

17. lipnja  2018. 

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8 sati, 9.30 i u 18.30. 

 Nadbiskupijski susret ministranata je 22. lipnja 2018. Prijave i organizacija su 
kod kapelana. 

 3. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji bit će u Splitu i Solinu 15. i 16. 
rujna 2108. Cijena putovanja je 200 kn po osobi. Prijave i uplate su u do 24. 
lipnja u župnom uredu ili župniku. Organiziran je jedan autobus na razini 
valpovačkog dekanata. 

 
17. lipnja 2018. Šag u 8.30 misa (JM) 
17. lipnja 2018. Nard u 8:30 misa (MŽ) 
17. lipnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM) 
17. lipnja 2018. Vinogradci u 9:30 misa i klečanje (MŽ) 
 
20. lipnja 2018. srijeda Bocanjevci, misa u 17:00 
 
24. lipnja 2018. Rođenje sv. Ivana Krstitelja, Vinogradci u 8:30 misa (JM) 
24. lipnja 2018. Rođenje sv. Ivana Krstitelja, Bocanjevci u 8:30 misa (MŽ) 
24. lipnja 2018. Rođenje sv. Ivana Krstitelja, Šag u 9.30 misa (MŽ) 
24. lipnja 2018. Rođenje sv. Ivana Krstitelja, Nard u 9:30 misa (JM) 
 
27. lipnja 2018. srijeda Bocanjevci, misa u 17:00 
 
1. srpnja 2018. Nard u 8:30 misa (JM) 
1. srpnja 2018. Šag u 8.30 misa (MŽ) 
1. srpnja 2018. Gorica u 9:30 misa (JM) 
1. srpnja 2018. Vinogradci u 9:30 misa  (MŽ) 
 
u srpnju i kolovozu mise su svaku drugu nedjelju 
 
8. srpnja 2018. Vinogradci u 8.30 misa (JM) 
8. srpnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM) 
 



ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO 
ŽUPNI OGLASI 

12. NEDJELJA KROZ GODINU - B –
ROĐENJE SV. IVANA KRSTITELJA 

24. lipnja 2018.
   www.zupa.valpovo.com 

 Zajednica Vjera i svjetlo ima svoj mjesečni susret na četvrtu nedjelju u mjesecu poslije podne
sa sudjelovanjem na večernjoj misi. To je danas.

 Na godišnjicu 107. brigade 28. lipnja 2018. u četvrtak,  misa za +branitelje 107. brigade HV i
domovinskog rata  je u 18:30.

 Euharistijsko klanjanje je u četvrtak poslije mise.

 Petrovo je u petak, mise su u 8:00 i u 18:30.

 3. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji bit će u Splitu i Solinu 15. i 16. rujna 2108. 
Cijena putovanja je 200 kn po osobi. Prijave i uplate su u do sutra, 25. lipnja u župnom uredu 
ili župniku. Organiziran je jedan autobus na razini valpovačkog dekanata. 

 Nadbiskupijska obljetnica: 10 godina uspostave Nadbiskupije i Crkvene pokrajine
(metropolije) Đakovačko-osječke. Proslava: metropolitansko hodočašće svećenika u Staru
Gradišku, koje je bilo 16. travnja 2018. (250 svećenika iz cijele metropolije i 5 nad-biskupa),
hodočašće na Tekije, (Petrovaradin) 5. kolovoza 2018. zatim hodočašće u Pleternicu, Gospi od
suza, petak, 31. kolovoza 2018. (bit će organizirano) i hodočašće u Đakovo, ponedjeljak, 1.
listopada 2018. (bit će organizirano).

 Novína u župi donesene na sjednici župnog pastoralnog vijeća 5. lipnja 2018.:
Predlaže se držati OTVORENU CRKVU svaki dan od 09:00 do 19:00. Za to bi trebalo napravit
plan dežurstava osoba koje će boraviti u crkvi u navedenim terminima po sat vremena. Dobro
bi bilo odmah prijaviti se za dežuranje u crkvi da bi se mogao napraviti raspored. Raspored se
pravi iznimno sada za slijedeću nedjelju, 1, srpnja 2018. kada je LJETO VALPOVAČKO i
očekuje se puno gostiju u gradu. Crkva će biti otvorena ociojeli dan. Treba popuniti dežurstva
od 13:00 do 16:00 tj. potrebno je 3 volontera.

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun
župe kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za
lukno ili obnovu župnog doma. Hvala svima koji su  ove godine već platili lukno. Hvala svima
koji doprinose za obnovu župnog doma. Ove godine obnavlja se ulično (zapadno) pročelje. Po
mogućnosti obnovit će se i urediti  jedan apartman na katu župnog doma koji će biti namijenjen
za još  jednog svećenika u župi.

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


Župna crkva Valpovo  nakane sv. misa 2018. 
 

24. 6. nedjelja                              8:00      
Rođenje sv. Ivana Krstitelja            
                                                     9:30 
 
                                                   18:30 

- za župljane 
 
+Ivan i Ivana Kuzman 
 
+Stjepan Curić 
+Filip i Filip Oršulić 
 

25. 6. ponedjeljak                      18:30      
DAN DRŽAVNOSTI RH       
   

+Jozo, Đuro i Janja Đurković 
+Josip Fuis 
 

26. 6. utorak                               18:30       
12. tjedan kroz godinu        
 

+Marija i Matija Skelac 
+Milan Đurković 

27. 6. srijeda                              18:30         
12. tjedan kroz godinu        
 

+Katarina Setnik 
+Dragan Azenić i 
+Šimo i Janja Brkanić 
 

28. 5. četvrtak                           18:30 
12. tjedan kroz godinu        
godišnjica 107. br. HV    
                                                                                                              

 +Milan Pandurić 
+Jozo Ivić 
+branitelji 107. br. HV 
 

29. 6. petak                                 8:00 
PETROVO    
                                                  18:30 
 

+Jela i Nediljko Rebrina 
 
+Jasna Vidović i +Jozo Stanković 
+Petar Zvonimir Mandić 
 

30. 6. subota                            8:00              
BDM u subotu 
 

+Stjepan i Davor Petrović 
+Katica Vračarić 
+obitelji Milošević 
 

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

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

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



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

ŽUPNI OGLASI  - 24. lipnja 2018. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8 sati, 9.30 i u 18.30. 

 Nadbiskupijski susret ministranata je 22. lipnja 2018. Prijave i organizacija 
su kod kapelana. 

 3. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji bit će u Splitu i Solinu 15. i 
16. rujna 2108. Cijena putovanja je 200 kn po osobi. Prijave i uplate su u do 
SUTRA, 25. lipnja u župnom uredu ili župniku. Organiziran je jedan autobus na 
razini valpovačkog dekanata. 

  u srpnju i kolovozu mise su svaku drugu nedjelju 
 

Šag:  
24. lipnja 2018. Rođenje sv. Ivana Krstitelja, Šag u 9.30 misa (MŽ)  
1. srpnja 2018. Šag u 8.30 misa (MŽ) 
15. srpnja 2018. Šag u 9:30 misa (JM) 
29. srpnja 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
 
Nard: 
24. lipnja 2018. Rođenje sv. Ivana Krstitelja, Nard u 9:30 misa (JM) 
1. srpnja 2018. Nard u 8:30 misa  (JM) 
15. srpnja 2018. Nard u 8:30 misa (JM) 
29. srpnja 2018. Nard u 9:30 misa (JM) 
 
 
Vinogradci: 
24. lipnja 2018. Rođenje sv. Ivana Krstitelja, Vinogradci u 8:30 misa (JM) 
1. srpnja 2018. Vinogradci u 9:30 misa  (MŽ) 
8. srpnja 2018. Vinogradci u 8.30 misa (JM) 
22. srpnja 2018. Vinogradci u 8.30 misa (JM) 
 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 
ŽUPNI OGLASI  - 24. lipnja 2018. 

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

 3. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji bit će u Splitu i Solinu 15. i 16. 
rujna 2108. Cijena putovanja je 200 kn po osobi. Prijave i uplate su u do 
SUTRA, 25. lipnja u župnom uredu ili župniku. Organiziran je jedan autobus na 
razini valpovačkog dekanata. 

 
 
24. lipnja 2018. Rođenje sv. Ivana Krstitelja, Bocanjevci u 8:30 misa (MŽ) 
 
27. lipnja 2018. srijeda Bocanjevci, misa u 17:00 
 
1. srpnja 2018. Gorica u 9:30 misa (JM) 
 
u srpnju i kolovozu mise su svaku drugu nedjelju 
 
8. srpnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM) 
 
20. srpnja sv. Ilija, Bocanjevci, misa u 19:00 zavjetni dan 
 
22. srpnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM) 
 
 
 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

24. lipnja  2018. 

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8 sati, 9.30 i u 18.30. 

 3. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji bit će u Splitu i Solinu 15. i 16. 
rujna 2108. Cijena putovanja je 200 kn po osobi. Prijave i uplate su u do 
SUTRA, 25. lipnja u župnom uredu ili župniku. Organiziran je jedan autobus na 
razini valpovačkog dekanata. 

 
24. lipnja 2018. Rođenje sv. Ivana Krstitelja, Vinogradci u 8:30 misa (JM) 
24. lipnja 2018. Rođenje sv. Ivana Krstitelja, Bocanjevci u 8:30 misa (MŽ) 
24. lipnja 2018. Rođenje sv. Ivana Krstitelja, Šag u 9.30 misa (MŽ) 
24. lipnja 2018. Rođenje sv. Ivana Krstitelja, Nard u 9:30 misa (JM) 
 
27. lipnja 2018. srijeda Bocanjevci, misa u 17:00 
 
1. srpnja 2018. Nard u 8:30 misa (JM) 
1. srpnja 2018. Šag u 8.30 misa (MŽ) 
1. srpnja 2018. Gorica u 9:30 misa (JM) 
1. srpnja 2018. Vinogradci u 9:30 misa  (MŽ) 
 
u srpnju i kolovozu mise su svaku drugu nedjelju 
 
8. srpnja 2018. Vinogradci u 8.30 misa (JM) 
8. srpnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM) 
 
15. srpnja 2018. Nard u 8:30 misa (JM) 
15. srpnja 2018. Šag u 9:30 misa (JM) 
 
20. srpnja sv. Ilija, Bocanjevci, misa u 19:00 zavjetni dan 
 
22. srpnja 2018. Vinogradci u 8.30 misa (JM) 
22. srpnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM) 
 
29. srpnja 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
29. srpnja 2018. Nard u 9:30 misa (JM) 



                

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

13. NEDJELJA KROZ GODINU - B – 
             1. srpnja 2018. 

                             www.zupa.valpovo.com 
 

 
 Mise radnim danom od ponedjeljka, 2. srpnja 2018. do subote 1. rujna 2018. svakim radnim 

danom su u 8:00 (u ljetno vrijeme, srpanj i kolovoz). Nedjeljne mise su redovito u 8:00, 9:30 i 
18:30. 

 Župni ured u ljetno vrijeme, u srpnju i kolovozu, otvoren je od 9:00 do 11:00.  

 Prvi petak je 6. srpnja. Uz redovitu ispovijed svaki dan pola sata prije mise, ispovijed za prvi 
petak je samo u petak, od 7:00 do mise u 8:00. Poslije mise je pobožnost Srcu Isusovom.  

 Čašćenje bl. Marije od Propetog Petković je svakog 9. u mjesecu, s litanijama, molitvom i 
čašćenjem relikvija, a u srpnju je trodnevnica na čast bl. Marije Petković, i to u četvrtak, petak i 
subotu s misom u 8:00. Blagdan bl. Marije Petković je u drugi ponedjeljak, 9. srpnja. Misa je u 
8:00. 

 Nadbiskupijska hodočašća za 10. obljetnicu uspostave Nadbiskupije i Crkvene pokrajine 
(metropolije) Đakovačko-osječke bit će u Pleternicu, Gospi od suza, petak, 31. kolovoza 2018. 
(bit će organizirano) i hodočašće u Đakovo, ponedjeljak, 1. listopada 2018. (bit će 
organizirano). 

 Mise na nakanu, bez datuma, jednako vrijede bili na njima ili ne, a korisne su svećenicima u 
Nadbiskupiji Đakovačko-osječkoj, pa i u okolini, koji nemaju dovoljno misa ni za ovaj mjesec. 

 OTVORENA CRKVA bit će danas na LJETO VALPOVAČKO i svaki dan od rujna od 09:00 
do 19:00. Za to treba napravit popis volontera i plan dežurstava u crkvi u navedenim terminima 
po sat vremena. Prijave su u župnom uredu s kontakt telefonom i okvirnim terminom za 
dežuranje. 

 Valpovački godišnjak 2018. donosi članak o pokušaju pripajanja Valpovačkog  dekanata 
Đakovačkoj biskupiji od 1852. To je ostvareno tek 1971. Čitajte, Valpovčani…! 

 Dobročinitelji su crkvi poklonili novi komplet zelenih oltarnika za sve oltare za vrijeme kroz 
godinu. Zahvala dobročiniteljima s Božjim blagoslovom. 
 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun 
župe kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za 
lukno ili obnovu župnog doma. Hvala svima koji su  ove godine već platili lukno. Hvala svima 
koji doprinose za obnovu župnog doma. Ove godine obnavlja se ulično (zapadno) pročelje. Po 
mogućnosti obnovit će se i urediti  jedan apartman na katu župnog doma koji će biti namijenjen 
za još  jednog svećenika u župi. 

  

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


Župna crkva Valpovo   

nakane sv. misa 2018. 
 

1. 7. nedjelja                      8:00     
13. nedjelja kroz godinu – B -                                                                     
                                           9:30 
 
                                         18:30 

- za župljane 
 
+Anđa, Ilija, Marko i Kata Marušić 
 
+Stjepan i Teodora Kitak 
 

2. 7. ponedjeljak                8:00      
13. tjedan kroz godinu        
  

+Stjepan i Danica Stanić 
+Ivan Marković i +obitelji Tonković 
 

3. 7. utorak                        8:00       
Sv. Toma, ap.       
 

+obitelji Holjevac 
+Ignjo Mišinec 

4. 7. srijeda                        8:00         
13. tjedan kroz godinu        
 

+Grgo, Antonija i Matija Markota 
+Stjepan Kubala i +Anica i Ivan 
Adžić 
 

5. 7. četvrtak                      8:00 
Sv. Ćiril, mon. i Metoda, b.       
                                                                                                         

 +Božo i Anica Barišić 
+Ivan Kvakan 
 

6. 7. petak                          8:00       
Prvi petak 
Trodnevnica bl. Mariji 
Petković, red. 
 

+Luca, Mara i Frano Štitić 
+Emilija, Vinko i Josip Markić 
 

7. 7. subota                 8:00              
Trodnevnica bl. Mariji 
Petković, red. 
 

+Stjepan i Eva Drgalić 
+Eduard Akrap 
 

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

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

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



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

ŽUPNI OGLASI  - 1. srpnja 2018. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 

 Nadbiskupijska hodočašća za 10. obljetnicu uspostave Nadbiskupije i Crkvene 
pokrajine (metropolije) Đakovačko-osječke bit će u Pleternicu, Gospi od suza, 
petak, 31. kolovoza 2018. (bit će organizirano) i hodočašće u Đakovo, 
ponedjeljak, 1. listopada 2018. (bit će organizirano). 

 

 u srpnju i kolovozu mise su svaku drugu nedjelju 
 

Šag:  
1. srpnja 2018. Šag u 8.30 misa (MŽ) 
15. srpnja 2018. Šag u 9:30 misa (JM) 
29. srpnja 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
12. kolovoza 2018. Šag u 9:30 misa (JM) 
 
Nard: 
1. srpnja 2018. Nard u 8:30 misa  (JM) 
15. srpnja 2018. Nard u 8:30 misa (JM) 
29. srpnja 2018. Nard u 9:30 misa (JM) 
12. kolovoza 2018. Nard u 8:30 misa (JM) 
 
Vinogradci: 
1. srpnja 2018. Vinogradci u 9:30 misa  (MŽ) 
8. srpnja 2018. Vinogradci u 8.30 misa (JM) 
22. srpnja 2018. Vinogradci u 8.30 misa (JM) 
5. kolovoza 2018. Vinogradci u 9.30 misa (JM) 
 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 
ŽUPNI OGLASI  - 1. srpnja 2018. 

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

 Nadbiskupijska hodočašća za 10. obljetnicu uspostave Nadbiskupije i Crkvene 
pokrajine (metropolije) Đakovačko-osječke bit će u Pleternicu, Gospi od suza, 
petak, 31. kolovoza 2018. (bit će organizirano) i hodočašće u Đakovo, 
ponedjeljak, 1. listopada 2018. (bit će organizirano). 

 u srpnju i kolovozu mise su svaku drugu nedjelju 
 
 
1. srpnja 2018. Gorica u 9:30 misa (JM) 
 
8. srpnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM) 
 
20. srpnja sv. Ilija, Bocanjevci, misa u 19:00 zavjetni dan 
 
22. srpnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM) 
 
5. kolovoza 2018. Bocanjevci u 8:30 misa (JM) 
 
 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

1. srpnja  2018. 

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

 Nadbiskupijska hodočašća za 10. obljetnicu uspostave Nadbiskupije i Crkvene 
pokrajine (metropolije) Đakovačko-osječke bit će u Pleternicu, Gospi od suza, 
petak, 31. kolovoza 2018. (bit će organizirano) i hodočašće u Đakovo, 
ponedjeljak, 1. listopada 2018. (bit će organizirano). 

 
1. srpnja 2018. Nard u 8:30 misa (JM) 
1. srpnja 2018. Šag u 8.30 misa (MŽ) 
1. srpnja 2018. Gorica u 9:30 misa (JM) 
1. srpnja 2018. Vinogradci u 9:30 misa  (MŽ) 
 
u srpnju i kolovozu mise su svaku drugu nedjelju 
 
8. srpnja 2018. Vinogradci u 8.30 misa (JM) 
8. srpnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM) 
 
15. srpnja 2018. Nard u 8:30 misa (JM) 
15. srpnja 2018. Šag u 9:30 misa (JM) 
 
20. srpnja sv. Ilija, Bocanjevci, misa u 19:00 zavjetni dan 
 
22. srpnja 2018. Vinogradci u 8.30 misa (JM) 
22. srpnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM) 
 
29. srpnja 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
29. srpnja 2018. Nard u 9:30 misa (JM) 
 
5. kolovoza 2018. Bocanjevci u 8:30 misa (JM) 
5. kolovoza 2018. Vinogradci u 9.30 misa (JM) 
 
12. kolovoza 2018. Nard u 8:30 misa (JM) 
12. kolovoza 2018. Šag u 9:30 misa (JM) 
 



                

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

14. NEDJELJA KROZ GODINU - B – 
             8. srpnja 2018. 

                             www.zupa.valpovo.com 
 

 
 Mise radnim danom od ponedjeljka, 2. srpnja 2018. do subote 1. rujna 2018. svakim radnim danom 

su u 8:00 (u ljetno vrijeme, srpanj i kolovoz). Nedjeljne mise su redovito u 8:00, 9:30 i 18:30. 

 Župni ured u ljetno vrijeme, u srpnju i kolovozu, otvoren je od 9:00 do 11:00.  

 Nadbiskupijska hodočašća za 10. obljetnicu uspostave Nadbiskupije i Crkvene pokrajine 
(metropolije) Đakovačko-osječke bit će u Pleternicu, Gospi od suza, petak, 31. kolovoza 2018. (bit će 
organizirano) i hodočašće u Đakovo, ponedjeljak, 1. listopada 2018. (bit će organizirano). 

 Mise na nakanu, bez datuma, jednako vrijede bili na njima ili ne, a korisne su svećenicima u 
Nadbiskupiji Đakovačko-osječkoj, pa i u okolini, koji nemaju dovoljno misa ni za ovaj mjesec. 

 OTVORENA CRKVA bit će danas na LJETO VALPOVAČKO i svaki dan od rujna od 09:00 do 
19:00. Za to treba napravit popis volontera i plan dežurstava u crkvi u navedenim terminima po sat 
vremena. Prijave su u župnom uredu s kontakt telefonom i okvirnim terminom za dežuranje. 
 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe 
kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili 
obnovu župnog doma. Hvala svima koji su  ove godine već platili lukno. Hvala svima koji doprinose 
za obnovu župnog doma. Ove godine obnavlja se ulično (zapadno) pročelje. Po mogućnosti obnovit 
će se i urediti  jedan apartman na katu župnog doma koji će biti namijenjen za još  jednog svećenika 
u župi. 

  

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


Župna crkva Valpovo   

nakane sv. misa 2018. 
 

8. 7. nedjelja                      8:00     
14. nedjelja kroz godinu – B -                                                                     
                                           9:30 
 
 
                                         18:30 

- za župljane 
 
+Mirko Kaluđer 
+Ivan Merčinac 
 
+Marija Kaluđer 
 

9. 7. ponedjeljak                8:00      
Bl, Marija od Propetog Isusa 
Petković, red.        
  

+Kata Mikić 
- na č. bl. Mariji Petković  

i nova zvanja 
 

10. 7. utorak                       8:00       
14. tjedan kroz godinu        
   

+Stjepan i Marija Kelrajter i 
+obitelji Kelrajter 
+Mane Popović i  
+obitelji Ivana Mihaliček 
 

11. 7. srijeda                      8:00         
Sv. Benedikt, opat      
 

+Anđa Ivić 
+Đuro i Marija Cvetković 
 

12. 7. četvrtak                    8:00 
14. tjedan kroz godinu           
                                                                                                         

+Milka Nikolić 
+obitelji Kranjčec 
 

13. 7. petak                        8:00       
Majka Božja Bistrička 
 

+Ana, Dane i Ivan Marincel 
+Josip, Kata i Ivan Špoljarić 
 

14. 7. subota                 8:00              
BDM u subotu 
 

+Mara Žigić i Ana Savić 
+Janja, Imro i Ivo Mandić 
 

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

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

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



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

ŽUPNI OGLASI  - 1. srpnja 2018. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 

 Nadbiskupijska hodočašća za 10. obljetnicu uspostave Nadbiskupije i Crkvene 
pokrajine (metropolije) Đakovačko-osječke bit će u Pleternicu, Gospi od suza, 
petak, 31. kolovoza 2018. (bit će organizirano) i hodočašće u Đakovo, 
ponedjeljak, 1. listopada 2018. (bit će organizirano). 

 

 u srpnju i kolovozu mise su svaku drugu nedjelju 
 

Šag:  
1. srpnja 2018. Šag u 8.30 misa (MŽ) 
15. srpnja 2018. Šag u 9:30 misa (JM) 
29. srpnja 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
12. kolovoza 2018. Šag u 9:30 misa (JM) 
 
Nard: 
1. srpnja 2018. Nard u 8:30 misa  (JM) 
15. srpnja 2018. Nard u 8:30 misa (JM) 
29. srpnja 2018. Nard u 9:30 misa (JM) 
12. kolovoza 2018. Nard u 8:30 misa (JM) 
 
Vinogradci: 
1. srpnja 2018. Vinogradci u 9:30 misa  (MŽ) 
8. srpnja 2018. Vinogradci u 8.30 misa (JM) 
22. srpnja 2018. Vinogradci u 8.30 misa (JM) 
5. kolovoza 2018. Vinogradci u 9.30 misa (JM) 
 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 
ŽUPNI OGLASI  - 1. srpnja 2018. 

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

 Nadbiskupijska hodočašća za 10. obljetnicu uspostave Nadbiskupije i Crkvene 
pokrajine (metropolije) Đakovačko-osječke bit će u Pleternicu, Gospi od suza, 
petak, 31. kolovoza 2018. (bit će organizirano) i hodočašće u Đakovo, 
ponedjeljak, 1. listopada 2018. (bit će organizirano). 

 u srpnju i kolovozu mise su svaku drugu nedjelju 
 
 
1. srpnja 2018. Gorica u 9:30 misa (JM) 
 
8. srpnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM) 
 
20. srpnja sv. Ilija, Bocanjevci, misa u 19:00 zavjetni dan 
 
22. srpnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM) 
 
5. kolovoza 2018. Bocanjevci u 8:30 misa (JM) 
 
 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

1. srpnja  2018. 

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

 Nadbiskupijska hodočašća za 10. obljetnicu uspostave Nadbiskupije i Crkvene 
pokrajine (metropolije) Đakovačko-osječke bit će u Pleternicu, Gospi od suza, 
petak, 31. kolovoza 2018. (bit će organizirano) i hodočašće u Đakovo, 
ponedjeljak, 1. listopada 2018. (bit će organizirano). 

 
1. srpnja 2018. Nard u 8:30 misa (JM) 
1. srpnja 2018. Šag u 8.30 misa (MŽ) 
1. srpnja 2018. Gorica u 9:30 misa (JM) 
1. srpnja 2018. Vinogradci u 9:30 misa  (MŽ) 
 
u srpnju i kolovozu mise su svaku drugu nedjelju 
 
8. srpnja 2018. Vinogradci u 8.30 misa (JM) 
8. srpnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM) 
 
15. srpnja 2018. Nard u 8:30 misa (JM) 
15. srpnja 2018. Šag u 9:30 misa (JM) 
 
20. srpnja sv. Ilija, Bocanjevci, misa u 19:00 zavjetni dan 
 
22. srpnja 2018. Vinogradci u 8.30 misa (JM) 
22. srpnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM) 
 
29. srpnja 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
29. srpnja 2018. Nard u 9:30 misa (JM) 
 
5. kolovoza 2018. Bocanjevci u 8:30 misa (JM) 
5. kolovoza 2018. Vinogradci u 9.30 misa (JM) 
 
12. kolovoza 2018. Nard u 8:30 misa (JM) 
12. kolovoza 2018. Šag u 9:30 misa (JM) 
 



                

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

15. NEDJELJA KROZ GODINU - B – 
             15. srpnja 2018. 

                             www.zupa.valpovo.com 
 

 
 Župni caritas bit će otvoren drugi tjedan, od ponedjeljak do petka, 23. do 27. srpnja 2018. od 9:00 

do 11:00 i od 16:00 do 18:00. U to doba će primati robu samo za djecu i mlade i školske torbe. U isto 
vrijeme se može doći po rubu za svoje potrebe. 

 Sv. Ana slavi se u svetištu sv. Ane u Bistrincima, 26. srpnja 2018. (drugi četvrtak) s trodnevnicom 
23. 24. i 25. srpnja s misom u 18:00 i ispovijedi od 17:00. Na blagdan sv. Ane mise su u 7:00, 8:00, 
9:00 i u 10:30. Misa s blagoslovom djece i roditelja je u 18:00. Ispovijed je uz mise.  

 Nadbiskupijska hodočašća za 10. obljetnicu uspostave Nadbiskupije i Crkvene pokrajine 
(metropolije) Đakovačko-osječke bit će u Pleternicu, Gospi od suza, petak, 31. kolovoza 2018. (bit će 
organizirano) i hodočašće u Đakovo, ponedjeljak, 1. listopada 2018. (bit će organizirano). 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe 
kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili 
obnovu župnog doma. Hvala svima koji su  ove godine već platili lukno. Hvala svima koji doprinose 
za obnovu župnog doma. Ove godine obnavlja se ulično (zapadno) pročelje. Po mogućnosti obnovit 
će se i urediti  jedan apartman na katu župnog doma koji će biti namijenjen za još  jednog svećenika 
u župi. 

  

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


Župna crkva Valpovo   

nakane sv. misa 2018. 
 

15. 7. nedjelja                    8:00     
15. nedjelja kroz godinu – B -                                                                     
                                           9:30 
 
                                         18:30 

- za župljane 
 
+Franjo, Marija i Ana Zemljak 
 
+Anica Pandurić 
 

16. 7. ponedjeljak              8:00      
BDM od Karmela     
  

+Mario Vidaković i  
+obitelji Tadić 
+obitelji Šutalo 
 

17. 7. utorak                       8:00       
15. tjedan kroz godinu        
   

+Ruža i Branko Vidić 
+Milan Peterlić 
 

18. 7. srijeda                      8:00         
15. tjedan kroz godinu         
 

+Mijo i Kata Pavošević 
+Ivan Mijatović 
 

19. 7. četvrtak                    8:00 
15. tjedan kroz godinu         
                                                                                                         

+Jozo Andričić 
+Franjo Ileš i +obitelji Jovanić 
+Stjepan Vuksanić 
 

20. 7. petak                        8:00       
Sv. Ilija, prorok        

+Ilija, Anđa, Marko i Kata Marušić 
+Milka i Marko Marić 
 
 

21. 7. subota                 8:00              
BDM u subotu 
 

+Ivan Čaušić 
+obitelji Martinčić 
+obitelji Bračevac 
 

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

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

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



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

ŽUPNI OGLASI  - 1. srpnja 2018. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 

 Nadbiskupijska hodočašća za 10. obljetnicu uspostave Nadbiskupije i Crkvene 
pokrajine (metropolije) Đakovačko-osječke bit će u Pleternicu, Gospi od suza, 
petak, 31. kolovoza 2018. (bit će organizirano) i hodočašće u Đakovo, 
ponedjeljak, 1. listopada 2018. (bit će organizirano). 

 

 u srpnju i kolovozu mise su svaku drugu nedjelju 
 

Šag:  
1. srpnja 2018. Šag u 8.30 misa (MŽ) 
15. srpnja 2018. Šag u 9:30 misa (JM) 
29. srpnja 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
12. kolovoza 2018. Šag u 9:30 misa (JM) 
 
Nard: 
1. srpnja 2018. Nard u 8:30 misa  (JM) 
15. srpnja 2018. Nard u 8:30 misa (JM) 
29. srpnja 2018. Nard u 9:30 misa (JM) 
12. kolovoza 2018. Nard u 8:30 misa (JM) 
 
Vinogradci: 
1. srpnja 2018. Vinogradci u 9:30 misa  (MŽ) 
8. srpnja 2018. Vinogradci u 8.30 misa (JM) 
22. srpnja 2018. Vinogradci u 8.30 misa (JM) 
5. kolovoza 2018. Vinogradci u 9.30 misa (JM) 
 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 
ŽUPNI OGLASI  - 1. srpnja 2018. 

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

 Nadbiskupijska hodočašća za 10. obljetnicu uspostave Nadbiskupije i Crkvene 
pokrajine (metropolije) Đakovačko-osječke bit će u Pleternicu, Gospi od suza, 
petak, 31. kolovoza 2018. (bit će organizirano) i hodočašće u Đakovo, 
ponedjeljak, 1. listopada 2018. (bit će organizirano). 

 u srpnju i kolovozu mise su svaku drugu nedjelju 
 
 
1. srpnja 2018. Gorica u 9:30 misa (JM) 
 
8. srpnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM) 
 
20. srpnja sv. Ilija, Bocanjevci, misa u 19:00 zavjetni dan 
 
22. srpnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM) 
 
5. kolovoza 2018. Bocanjevci u 8:30 misa (JM) 
 
 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

1. srpnja  2018. 

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

 Nadbiskupijska hodočašća za 10. obljetnicu uspostave Nadbiskupije i Crkvene 
pokrajine (metropolije) Đakovačko-osječke bit će u Pleternicu, Gospi od suza, 
petak, 31. kolovoza 2018. (bit će organizirano) i hodočašće u Đakovo, 
ponedjeljak, 1. listopada 2018. (bit će organizirano). 

 
1. srpnja 2018. Nard u 8:30 misa (JM) 
1. srpnja 2018. Šag u 8.30 misa (MŽ) 
1. srpnja 2018. Gorica u 9:30 misa (JM) 
1. srpnja 2018. Vinogradci u 9:30 misa  (MŽ) 
 
u srpnju i kolovozu mise su svaku drugu nedjelju 
 
8. srpnja 2018. Vinogradci u 8.30 misa (JM) 
8. srpnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM) 
 
15. srpnja 2018. Nard u 8:30 misa (JM) 
15. srpnja 2018. Šag u 9:30 misa (JM) 
 
20. srpnja sv. Ilija, Bocanjevci, misa u 19:00 zavjetni dan 
 
22. srpnja 2018. Vinogradci u 8.30 misa (JM) 
22. srpnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM) 
 
29. srpnja 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
29. srpnja 2018. Nard u 9:30 misa (JM) 
 
5. kolovoza 2018. Bocanjevci u 8:30 misa (JM) 
5. kolovoza 2018. Vinogradci u 9.30 misa (JM) 
 
12. kolovoza 2018. Nard u 8:30 misa (JM) 
12. kolovoza 2018. Šag u 9:30 misa (JM) 
 



                

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

16. NEDJELJA KROZ GODINU - B – 
             22. srpnja 2018. 

                             www.zupa.valpovo.com 
 

 
 Župni caritas bit će otvoren od ponedjeljka do petka, 23. do 27. srpnja 2018. od 9:00 do 11:00 i od 

16:00 do 18:00. U to doba će primati robu samo za djecu i mlade i školske torbe. U isto vrijeme se 
može doći po rubu za svoje potrebe. 

 Sv. Ana slavi se u svetištu sv. Ane u Bistrincima,  u četvrtak, 26. srpnja 2018. s trodnevnicom u 
ponedjeljak, utorak i srijedu, 23. 24. i 25. srpnja s misom u 18:00 i ispovijedi od 17:00. Na blagdan 
sv. Ane u četvrtak mise su u 7:00, 8:00, 9:00 i u 10:30. Misa s blagoslovom djece i roditelja je u 
18:00. Ispovijed je uz mise.  

 Nadbiskupijska hodočašća za 10. obljetnicu uspostave Nadbiskupije i Crkvene pokrajine 
(metropolije) Đakovačko-osječke bit će u Pleternicu, Gospi od suza, petak, 31. kolovoza 2018. (bit će 
organizirano) i hodočašće u Đakovo, ponedjeljak, 1. listopada 2018. (bit će organizirano). 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe 
kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili 
obnovu župnog doma. Hvala svima koji su  ove godine već platili lukno. Hvala svima koji doprinose 
za obnovu župnog doma. Ove godine obnavlja se ulično (zapadno) pročelje. Po mogućnosti obnovit 
će se i urediti  jedan apartman na katu župnog doma koji će biti namijenjen za još  jednog svećenika 
u župi. 

  

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


Župna crkva Valpovo   

nakane sv. misa 2018. 
 

22. 7. nedjelja                    8:00     
16. nedjelja kroz godinu – B -                                                                     
                                           9:30 
 
 
                                         18:30 

- za župljane 
 
+Antun, Josip i Terezija Meisel i 
+obitelji Grgić 
 
+Stjepan i Teodora Kitak 
 

23. 7. ponedjeljak              8:00      
Sv. Brigita Škotska, red.     
  

+Ivà(m.) Lopušić 
+obitelji Varga 
 

24. 7. utorak                       8:00       
16. tjedan kroz godinu        
   

+Mara, Fabijan i Anto Karlović 
+Anđa i Pero Perković 
 

25. 7. srijeda                      8:00         
Sv. Jakov, ap.        
 

+obitelji Šakić 
+Luca Perić i +Anđa Sladoja 
 

26. 7. četvrtak                    8:00 
Sv. Joakim i sv. Ana        
                                                                                                         

+Ana i Stjepan Piškorjanac 
+Milan Pandurić 
 

27. 7. petak                        8:00       
16. tjedan kroz godinu            

+Grga i Manda Strugačevac 
+Kata i Ivan Fritsch 

 
28. 7. subota                 8:00              
BDM u subotu 
 

+Pero i Pavo Popović 
+obitelji Bilić 
 

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

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

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



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

ŽUPNI OGLASI  - 22. srpnja 2018. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 

 Sv. Ana slavi se u svetištu sv. Ane u Bistrincima,  u četvrtak, 26. srpnja 2018. s 
trodnevnicom u ponedjeljak, utorak i srijedu, 23. 24. i 25. srpnja s misom u 
18:00 i ispovijedi od 17:00. Na blagdan sv. Ane u četvrtak mise su u 7:00, 8:00, 
9:00 i u 10:30. Misa s blagoslovom djece i roditelja je u 18:00. Ispovijed je uz 
mise.  

 Nadbiskupijska hodočašća za 10. obljetnicu uspostave Nadbiskupije i Crkvene 
pokrajine (metropolije) Đakovačko-osječke bit će u Pleternicu, Gospi od suza, 
petak, 31. kolovoza 2018. (bit će organizirano) i hodočašće u Đakovo, 
ponedjeljak, 1. listopada 2018. (bit će organizirano). 

 

 u srpnju i kolovozu mise su svaku drugu nedjelju 
 

Šag:  
29. srpnja 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
12. kolovoza 2018. Šag u 9:30 misa (JM) 
24. kolovoza 2018. sv. BARTOL, ap. crkveni god, Šag, u 11:00 
26. kolovoza 2018. Šag u 8:30 misa  
 
Nard: 
29. srpnja 2018. Nard u 9:30 misa (JM) 
12. kolovoza 2018. Nard u 8:30 misa (JM) 
26. kolovoza 2018. Nard u 9:30 misa  
 
Vinogradci: 
22. srpnja 2018. Vinogradci u 8.30 misa (JM) 
5. kolovoza 2018. Vinogradci u 9.30 misa (JM) 
19. kolovoza 2018. Vinogradci u 8.30 misa 
 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 
ŽUPNI OGLASI  - 22. srpnja 2018. 

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

 Sv. Ana slavi se u svetištu sv. Ane u Bistrincima,  u četvrtak, 26. srpnja 2018. s 
trodnevnicom u ponedjeljak, utorak i srijedu, 23. 24. i 25. srpnja s misom u 
18:00 i ispovijedi od 17:00. Na blagdan sv. Ane u četvrtak mise su u 7:00, 8:00, 
9:00 i u 10:30. Misa s blagoslovom djece i roditelja je u 18:00. Ispovijed je uz 
mise.  

 Nadbiskupijska hodočašća za 10. obljetnicu uspostave Nadbiskupije i Crkvene 
pokrajine (metropolije) Đakovačko-osječke bit će u Pleternicu, Gospi od suza, 
petak, 31. kolovoza 2018. (bit će organizirano) i hodočašće u Đakovo, 
ponedjeljak, 1. listopada 2018. (bit će organizirano). 

 u srpnju i kolovozu mise su svaku drugu nedjelju 
 
 
22. srpnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM) 
 
5. kolovoza 2018. Bocanjevci u 8:30 misa (JM) 
 
15. kolovoza 2018. VELIKA GOSPA, Gorica, misa u 11:00, crkveni god. 
 
19. kolovoza 2018. Bocanjevci u 9:30 misa  
 
 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

22. srpnja  2018. 

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

 Sv. Ana slavi se u svetištu sv. Ane u Bistrincima,  u četvrtak, 26. srpnja 2018. s 
trodnevnicom u ponedjeljak, utorak i srijedu, 23. 24. i 25. srpnja s misom u 
18:00 i ispovijedi od 17:00. Na blagdan sv. Ane u četvrtak mise su u 7:00, 8:00, 
9:00 i u 10:30. Misa s blagoslovom djece i roditelja je u 18:00. Ispovijed je uz 
mise.  

 Nadbiskupijska hodočašća za 10. obljetnicu uspostave Nadbiskupije i Crkvene 
pokrajine (metropolije) Đakovačko-osječke bit će u Pleternicu, Gospi od suza, 
petak, 31. kolovoza 2018. (bit će organizirano) i hodočašće u Đakovo, 
ponedjeljak, 1. listopada 2018. (bit će organizirano). 

 
22. srpnja 2018. Vinogradci u 8.30 misa (JM) 
22. srpnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM) 
 
29. srpnja 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
29. srpnja 2018. Nard u 9:30 misa (JM) 
 
5. kolovoza 2018. Bocanjevci u 8:30 misa (JM) 
5. kolovoza 2018. Vinogradci u 9.30 misa (JM) 
 
12. kolovoza 2018. Nard u 8:30 misa (MŽ) 
12. kolovoza 2018. Šag u 9:30 misa (MŽ) 
12. kolovoza 2018. Bocanjevci u 10:30 misa (MŽ) 
12. kolovoza 2018. Bocanjevci u 11:30 krštenje (MŽ) 
 
15. kolovoza 2018. VELIKA GOSPA, Gorica, misa u 11:00, crkveni god. 
 
19. kolovoza 2018. Vinogradci u 8.30 misa 
19. kolovoza 2018. Nard u 9:30 misa  
 
24. kolovoza 2018. sv. BARTOL, ap. crkveni god, Šag, u 11:00 
 
26. kolovoza 2018. Šag u 8:30 misa  



26. kolovoza 2018. Nard u 9:30 misa  
 



ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO 
ŽUPNI OGLASI 

17. NEDJELJA KROZ GODINU - B –
29. srpnja 2018.

   www.zupa.valpovo.com 

 Prvi petak je 3. kolovoza. Uz redovitu ispovijed svaki dan pola sata prije mise, ispovijed za prvi
petak je samo u petak, od 7:00 do mise u 8:00. Poslije mise je pobožnost Srcu Isusovom.

 Snježna Gospa i Dan Domovinske zahvalnosti je 5. kolovoza 2018. (nedjelja). Misa za domovinu
je u 8:00, ostale mise su redovito u 9:30 i 18:30.

 Župni caritas do rujna neće biti otvoren. Odjeću za caritas ne donosite i ne ostavljate pred vratima.

 Nadbiskupijsko hodočašće u Pleternicu, Gospi od suza, bit će 31. kolovoza 2018. (petak) s cijenom
putovanja od 40 kn. Prije Pleternice ide se u pohod Požegi, vidjeti katedralu. Polazak je u podne,
povratak oko ponoći. Prijave s uplatom su u župnom uredu do 26. kolovoza.

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe
kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili
obnovu župnog doma. Hvala svima koji su  ove godine već platili lukno. Hvala svima koji doprinose
za obnovu župnog doma. Ove godine obnavlja se ulično (zapadno) pročelje. Po mogućnosti obnovit
će se i urediti  jedan apartman na katu župnog doma koji će biti namijenjen za još  jednog svećenika
u župi.

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


Župna crkva Valpovo   

nakane sv. misa 2018. 
 

29. 7. nedjelja                    8:00     
17. nedjelja kroz godinu – B -                                                                     
                                           9:30 
 
                                         18:30 

- za župljane 
 
+Alfred Skelac 
 
+Zdravko Rittgasser 
 

30. 7. ponedjeljak              8:00      
17. tjedan kroz godinu            
  

+Ivan i Đurđica Sopić 
+Davor, Zlatko i Saveta Poštić 
 

31. 7. utorak                       8:00       
sv. Ignacije Lojolski, pz.        
   

+Marija i Vasil Kajčevski 
+Mirko, Slađana i Antun 
Novoselić 
 

1. 8. srijeda                      8:00        
sv. Alfonz Marija de Liguori        
 

+Anđa Ivić 
+Đuro i Marija Cvetković 
 

2. 8. četvrtak                    8:00 
17. tjedan kroz godinu             
                                                                                                         

+Petar Fuis 
+Stjepan Kubala 
 

3. 8. petak                        8:00       
bl. Augustin Kažotić 
prvi petak 
        

+Niko, Kata i Anđa Nikolić 
+Josip Vicić 
+č.s. Slavica Vicić 

 
4. 8. subota                 8:00              
BDM u subotu 
 

+Božo i Marija Nikolić 
+Rudolf i Marica Coha i +Ivan, 
Ljubica, Franjo i Petar Mihaliček 
 

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

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

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



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

ŽUPNI OGLASI  - 29. srpnja 2018. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 

 Nadbiskupijsko hodočašće u Pleternicu, Gospi od suza, bit će 31. 
kolovoza 2018. (petak) s cijenom putovanja od 40 kn. Prije Pleternice 
ide se u pohod Požegi, vidjeti katedralu. Polazak je u podne, povratak 
oko ponoći. Prijave s uplatom su kod zvonarice do 26. kolovoza. 

 

 u srpnju i kolovozu mise su svaku drugu nedjelju 
 

Šag:  
29. srpnja 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
12. kolovoza 2018. Šag u 9:30 misa (JM) 
24. kolovoza 2018. sv. BARTOL, ap. crkveni god, Šag, u 11:00 
26. kolovoza 2018. Šag u 8:30 misa  
 
Nard: 
29. srpnja 2018. Nard u 9:30 misa (JM) 
12. kolovoza 2018. Nard u 8:30 misa (JM) 
26. kolovoza 2018. Nard u 9:30 misa  
 
Vinogradci: 
5. kolovoza 2018. Vinogradci u 9.30 misa (JM) 
19. kolovoza 2018. Vinogradci u 8.30 misa 
 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 
ŽUPNI OGLASI  - 29. srpnja 2018. 

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

 Nadbiskupijsko hodočašće u Pleternicu, Gospi od suza, bit će 31. 
kolovoza 2018. (petak) s cijenom putovanja od 40 kn. Prije Pleternice 
ide se u pohod Požegi, vidjeti katedralu. Polazak je u podne, povratak 
oko ponoći. Prijave s uplatom su kod zvonarice do 26. kolovoza. 

 
5. kolovoza 2018. Bocanjevci u 8:30 misa (JM) 
 
12. kolovoza 2018. Bocanjevci u 10:30 misa (MŽ) 
12. kolovoza 2018. Bocanjevci u 11:30 krštenje (MŽ) 
 
15. kolovoza 2018. VELIKA GOSPA, Gorica, misa u 11:00, crkveni god. 
 
19. kolovoza 2018. Bocanjevci u 9:30 misa  
 
 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

29. srpnja  2018. 

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

 Nadbiskupijsko hodočašće u Pleternicu, Gospi od suza, bit će 31. 
kolovoza 2018. (petak) s cijenom putovanja od 40 kn. Prije Pleternice 
ide se u pohod Požegi, vidjeti katedralu. Polazak je u podne, povratak 
oko ponoći. Prijave s uplatom su kod zvonarice do 26. kolovoza. 

 
29. srpnja 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
29. srpnja 2018. Nard u 9:30 misa (JM) 
 
5. kolovoza 2018. Bocanjevci u 8:30 misa (JM) 
5. kolovoza 2018. Vinogradci u 9.30 misa (JM) 
 
12. kolovoza 2018. Nard u 8:30 misa (MŽ) 
12. kolovoza 2018. Šag u 9:30 misa (MŽ) 
12. kolovoza 2018. Bocanjevci u 10:30 misa (MŽ) 
 
15. kolovoza 2018. VELIKA GOSPA, Gorica, misa u 11:00, crkveni god. 
 
19. kolovoza 2018. Vinogradci u 8.30 misa 
19. kolovoza 2018. Bocanjevci u 9:30 misa  
 
24. kolovoza 2018. sv. BARTOL, ap. crkveni god, Šag, u 11:00 
 
26. kolovoza 2018. Šag u 8:30 misa  
26. kolovoza 2018. Nard u 9:30 misa  
 



                

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

18. NEDJELJA KROZ GODINU - B – 
             5. kolovoza 2018. 
    DAN DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI 

                             www.zupa.valpovo.com 
 
 
 Snježna Gospa i Dan Domovinske zahvalnosti je 5. kolovoza 2018. (nedjelja). Misa za domovinu 

je u 8:00, ostale mise su redovito u 9:30 i 18:30. 

 Devetnica za Veliku Gospu kod kapelice Gospe Lurdske u Valpovu kod groblja je od sutra, 6. kolovoza do 
14. kolovoza u 19:30. 

 Župni caritas do rujna neće biti otvoren. Odjeću za caritas ne donosite i ne ostavljate pred vratima.  

 Nadbiskupijsko hodočašće u Pleternicu, Gospi od suza, bit će 31. kolovoza 2018. (petak) s cijenom 
putovanja od 40 kn. Prije Pleternice ide se u pohod Požegi, vidjeti katedralu. Polazak je u podne, 
povratak oko ponoći. Prijave s uplatom su u župnom uredu do 26. kolovoza. 

 Misne nakane s datumom za ovu godinu su upisane i nema više mjesta. Mise na nakanu, bez datuma, 
jednako vrijede bili vi na njima ili ne, a korisne su svećenicima u Nadbiskupiji Đakovačko-osječkoj, 
pa i u okolini, koji nemaju dovoljno misa ni za ovaj mjesec. 

 Odlukom nadbiskupa Đure Hranića: Vlč. Mario Žigman razriješen je službe župnog vikara Župe 
Bezgrešnog začeća BDM u Valpovu te danom 21. kolovoza 2018. imenovan Nadbiskupijskim 
povjerenikom za pastoral mladih u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji i studentskim kapelanom 
Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. 

 Isto tako odlukom nadbiskupa Đure Hranića: Vlč. Josip Erjavac razriješen je službe župnog vikara 
Župe Preslavnog Imena Marijina u Osijeku te danom 21. kolovoza 2018. imenovan župnim vikarom 
Župe Bezgrešnog začeća BDM u Valpovu. 

 Suklando običajima: vlč. Mariju zahvaljujemo na jednogodišnjoj službi u župi. Dar za zahvalu 
kapelanu možete donijeti u župni ured. Oproštajne misu su na filijalama 12. kolovoza, a u župnoj 
crkvi 19. kolovoza. 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe 
kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili 
obnovu župnog doma. Hvala svima koji su  ove godine već platili lukno. Hvala svima koji doprinose 
za obnovu župnog doma. Ove godine obnavlja se ulično (zapadno) pročelje. Po mogućnosti obnovit 
će se i urediti  jedan apartman na katu župnog doma koji će biti namijenjen za još  jednog svećenika 
u župi. 

  

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


Župna crkva Valpovo   

nakane sv. misa 2018. 
 

5. 8. nedjelja                    8:00     
18. nedjelja kroz godinu – B -                                                                     
                                           9:30 
 
                                         18:30 

- za župljane - ZA DOMOVINU  
 
+Nives Ivanković i Luka Previšić  
+Anđa, Damir i Stipe Ivić  
 
+Mara i Ivan Stanković  
 

6. 8. ponedjeljak              8:00      
Preobraženje Gospodinovo            
  

+Ilija i Anica Musić  
+Aleksandar, Elizabeta i Anica Nemeš i 
+Marko Grgić  
 

7. 8. utorak                       8:00       
18. tjedan kroz godinu             
      

+Julije, Josip, Marija i Stjepan 
Nađ  
+Željko Čamagajevac  
 

8. 8. srijeda                      8:00        
sv. Dominik, prez.       
 

+Franjo, Marica, Ivan, Josip i 
Dominik Geto 
+Anica Pernjek  
 

9. 8. četvrtak                    8:00 
Sv. Terezija Benedikta od Križa  
(Edith Stein)            
                                                                                                         

+Katarina i Dominika Barić  
+Ivica i Mira Vrkljan  
 

10. 8. petak                        8:00       
Sv. Lovro, đ i mč. 
        

+Branko Jurina  
+Mara i Jozo Đurković  

 
11. 8. subota                 8:00              
Sv. Klara, dj. 
 

+Marija i Antun Šimić  
+Jozo Đurković  
 

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

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

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



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

ŽUPNI OGLASI  - 5. kolovoza 2018. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 

 Nadbiskupijsko hodočašće u Pleternicu, Gospi od suza, bit će 31. 
kolovoza 2018. (petak) s cijenom putovanja od 40 kn. Prije Pleternice 
ide se u pohod Požegi, vidjeti katedralu. Polazak je u podne, povratak 
oko ponoći. Prijave s uplatom su kod zvonarice do 26. kolovoza. 

 Vlč. Mario Žigman razriješen je službe župnog vikara Župe 
Bezgrešnog začeća BDM u Valpovu te danom 21. kolovoza 2018. 
Oproštajne mise na filijalama su 12. kolovoza, a u župnoj crkvi 19. 
kolovoza. 

 

Šag:  
12. kolovoza 2018. Šag u 9:30 misa (JM) 
24. kolovoza 2018. sv. BARTOL, ap. crkveni god, Šag, u 11:00 
26. kolovoza 2018. Šag u 8:30 misa  
 
Nard: 
12. kolovoza 2018. Nard u 8:30 misa (JM) 
26. kolovoza 2018. Nard u 9:30 misa  
 
Vinogradci: 
5. kolovoza 2018. Vinogradci u 9.30 misa (JM) 
19. kolovoza 2018. Vinogradci u 8.30 misa 
 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 
ŽUPNI OGLASI  - 29. srpnja 2018. 

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

 Nadbiskupijsko hodočašće u Pleternicu, Gospi od suza, bit će 31. 
kolovoza 2018. (petak) s cijenom putovanja od 40 kn. Prije Pleternice 
ide se u pohod Požegi, vidjeti katedralu. Polazak je u podne, povratak 
oko ponoći. Prijave s uplatom su kod zvonarice do 26. kolovoza. 

 Vlč. Mario Žigman razriješen je službe župnog vikara Župe 
Bezgrešnog začeća BDM u Valpovu te danom 21. kolovoza 2018. 
Oproštajne mise na filijalama su 12. kolovoza, a u župnoj crkvi 19. 
kolovoza. 

 
5. kolovoza 2018. Bocanjevci u 8:30 misa (JM) 
 
12. kolovoza 2018. Bocanjevci u 10:30 misa (MŽ) 
12. kolovoza 2018. Bocanjevci u 11:30 krštenje (MŽ) 
 
15. kolovoza 2018. VELIKA GOSPA, Gorica, misa u 11:00, crkveni god. 
 
19. kolovoza 2018. Bocanjevci u 9:30 misa  
 
 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

29. srpnja  2018. 

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

 Nadbiskupijsko hodočašće u Pleternicu, Gospi od suza, bit će 31. 
kolovoza 2018. (petak) s cijenom putovanja od 40 kn. Prije Pleternice 
ide se u pohod Požegi, vidjeti katedralu. Polazak je u podne, povratak 
oko ponoći. Prijave s uplatom su kod zvonarice do 26. kolovoza. 

 Vlč. Mario Žigman razriješen je službe župnog vikara Župe 
Bezgrešnog začeća BDM u Valpovu te danom 21. kolovoza 2018. 
Oproštajne mise na filijalama su 12. kolovoza, a u župnoj crkvi 19. 
kolovoza. 

 
 
5. kolovoza 2018. Bocanjevci u 8:30 misa (JM) 
5. kolovoza 2018. Vinogradci u 9.30 misa (JM) 
 
12. kolovoza 2018. Nard u 8:30 misa (MŽ) 
12. kolovoza 2018. Šag u 9:30 misa (MŽ) 
12. kolovoza 2018. Bocanjevci u 10:30 misa (MŽ) 
 
15. kolovoza 2018. VELIKA GOSPA, Gorica, misa u 11:00, crkveni god. 
 
19. kolovoza 2018. Vinogradci u 8.30 misa 
19. kolovoza 2018. Bocanjevci u 9:30 misa  
 
24. kolovoza 2018. sv. BARTOL, ap. crkveni god, Šag, u 11:00 
 
26. kolovoza 2018. Šag u 8:30 misa  
26. kolovoza 2018. Nard u 9:30 misa  
 



                

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

19. NEDJELJA KROZ GODINU - B – 
             12. kolovoza 2018. 

                                 www.zupa.valpovo.com 
 

 
 Devetnica za Veliku Gospu kod kapelice Gospe Lurdske u Valpovu kod groblja je do utorka, 14. kolovoza u 

19:30. 

 Velika Gospa, Uznesenje BDM je u srijedu, 15. kolovoza 2018. Mise u župnoj crkvi su u 8:00 i 9:30 i kod 
kapelice Lurdske Gospe u 17:00. Misa na crkveni god na Veliku Gospu u Gorici je u 11:00.  

 Sv. Rok je u četvrtak, 16. kolovoza 2018.  Misa u župnoj crkvi je u 8:00, a zakladna misa za pokojne grofove 
Valpovačke Normann-Prandau je u kapelici sv. Roka je u 19:00. 

 Nadbiskupijsko hodočašće u Pleternicu, Gospi od suza, bit će 31. kolovoza 2018. (petak) s cijenom 
putovanja od 40 kn. Prije Pleternice ide se u pohod Požegi, vidjeti katedralu. Polazak je u podne, 
povratak oko ponoći. Prijave s uplatom su u župnom uredu do 26. kolovoza. 

 Misne nakane s datumom za ovu godinu su upisane i nema više mjesta. Mise na nakanu, bez datuma, 
jednako vrijede bili vi na njima ili ne, a korisne su svećenicima u Nadbiskupiji Đakovačko-osječkoj, 
pa i u okolini, koji nemaju dovoljno misa ni za ovaj mjesec. 

 Odlukom nadbiskupa Đure Hranića: Vlč. Mario Žigman razriješen je službe župnog vikara Župe 
Bezgrešnog začeća BDM u Valpovu danom 21. kolovoza 2018. Vlč. Mariju zahvaljujemo na 
jednogodišnjoj službi u župi. Dar za zahvalu kapelanu možete donijeti u župni ured. Oproštajne misu 
su na filijalama danas, a u župnoj crkvi 19. kolovoza. 

 Ženidbeni tečaj u Valpovu je 5. 6. 7. 12. 13. i 14. rujna 2018. (srijeda, četvrtak i petak) u 19:30 u 
pastoralnom centru. 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe 
kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili 
obnovu župnog doma. Hvala svima koji su  ove godine već platili lukno. Hvala svima koji doprinose 
za obnovu župnog doma. Ove godine obnavlja se ulično (zapadno) pročelje. Po mogućnosti obnovit 
će se i urediti  jedan apartman na katu župnog doma koji će biti namijenjen za još  jednog svećenika 
u župi. 

  

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


Župna crkva Valpovo  nakane sv. misa 2018. 
 

12. 8. nedjelja                    8:00     
19. nedjelja kroz godinu – B -                                                                     
                                           9:30 
 
                                         18:30 

- za župljane  
 
+ Branko Stanić 
 
+ Stjepan, Finka i Miroslav Vejić 
 

13. 8. ponedjeljak              8:00      
19. tjedan kroz godinu                       
  

+ Marija, Franjo i Ratko Kovačić  
+ Alojz i Božena Mihaljević  
 

14. 8. utorak                       8:00       
Sv. Maksimilijan Kolbe, pz.          

+ Ivan i Marija Fuderer  
+ Ivo i Anica Merčinac 

15.8. srijeda                         8:00 
UZNESENJE BDM NA NEBO - 
VELIKA GOSPA                9:30 
                                 
 Gorica                                 11:00 
 
Kapelica Gospe Lurdske     17:00 

- za župljane 
 

- na nakanu 
 

- na nakanu 
 

- na nakanu  
16.8. četvrtak                       8:00 
SV. ROK 
 
Kapelica sv. Roka               19:00 
 

+ Milka i Frano Barišić  
+obitelji Grofelnik i Čamagajevac  
 
zakladna misa za pokojne grofove 
Valpovačke Normann-Prandau  
 

17 8. petak                        8:00       
19. tjedan kroz godinu                       
        

+obitelji Galić  
+Agneza, Žiga i Nikola Lovrić  

 
18. 8. subota                 8:00              
BDM u subotu 
 

+Nedjeljka i Vlado Hlavač  
+Mara i Đuro Balentić i  
+Žorž i Agica Geble  

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

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

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



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

ŽUPNI OGLASI  - 12. kolovoza 2018. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 

 Nadbiskupijsko hodočašće u Pleternicu, Gospi od suza, bit će 31. 
kolovoza 2018. (petak) s cijenom putovanja od 40 kn. Prije Pleternice 
ide se u pohod Požegi, vidjeti katedralu. Polazak je u podne, povratak 
oko ponoći. Prijave s uplatom su kod zvonarice do 26. kolovoza. 

 Vlč. Mario Žigman razriješen je službe župnog vikara Župe 
Bezgrešnog začeća BDM u Valpovu te danom 21. kolovoza 2018. 
Oproštajne mise na filijalama su 12. kolovoza, a u župnoj crkvi 19. 
kolovoza. 
 Ženidbeni tečaj u Valpovu je 5. 6. 7. 12. 13. i 14. rujna 2018. 

(srijeda, četvrtak i petak) u 19:30 u pastoralnom centru. 
 

Šag:  
12. kolovoza 2018. Šag u 9:30 misa (JM) 
24. kolovoza 2018. sv. BARTOL, ap. crkveni god, Šag, u 11:00 
26. kolovoza 2018. Šag u 8:30 misa  
2. rujna 2018. Šag u 10:00 misa, ispovijed od 9:30 (JE) 
 
Nard: 
12. kolovoza 2018. Nard u 8:30 misa (JM) 
26. kolovoza 2018. Nard u 9:30 misa  
2. rujna 2018. Nard u 8:30 misa (JE) 
 
Vinogradci: 
19. kolovoza 2018. Vinogradci u 8.30 misa 
2. rujna 2018. Vinogradci u 8.30 misa (JM)  
 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 
ŽUPNI OGLASI  - 12. kolovoza 2018. 

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

 Nadbiskupijsko hodočašće u Pleternicu, Gospi od suza, bit će 31. 
kolovoza 2018. (petak) s cijenom putovanja od 40 kn. Prije Pleternice 
ide se u pohod Požegi, vidjeti katedralu. Polazak je u podne, povratak 
oko ponoći. Prijave s uplatom su kod zvonarice do 26. kolovoza. 

 Vlč. Mario Žigman razriješen je službe župnog vikara Župe 
Bezgrešnog začeća BDM u Valpovu te danom 21. kolovoza 2018. 
Oproštajne mise na filijalama su 12. kolovoza, a u župnoj crkvi 19. 
kolovoza. 
 Ženidbeni tečaj u Valpovu je 5. 6. 7. 12. 13. i 14. rujna 2018. 

(srijeda, četvrtak i petak) u 19:30 u pastoralnom centru. 

 
12. kolovoza 2018. Bocanjevci u 10:30 misa (MŽ) 
12. kolovoza 2018. Bocanjevci u 11:30 krštenje (MŽ) 
 
15. kolovoza 2018. VELIKA GOSPA, Gorica, misa u 11:00, crkveni god. 
 
19. kolovoza 2018. Bocanjevci u 9:30 misa  
 
2. rujna 2018. Bocanjevci u 9:30 misa, krštenje u 10:30 (JM) 
 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

12. kolovoza  2018. 

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

 Nadbiskupijsko hodočašće u Pleternicu, Gospi od suza, bit će 31. 
kolovoza 2018. (petak) s cijenom putovanja od 40 kn. Prije Pleternice 
ide se u pohod Požegi, vidjeti katedralu. Polazak je u podne, povratak 
oko ponoći. Prijave s uplatom su kod zvonarice do 26. kolovoza. 

 Vlč. Mario Žigman razriješen je službe župnog vikara Župe 
Bezgrešnog začeća BDM u Valpovu te danom 21. kolovoza 2018. 
Oproštajne mise na filijalama su 12. kolovoza, a u župnoj crkvi 19. 
kolovoza. 

 Ženidbeni tečaj u Valpovu je 5. 6. 7. 12. 13. i 14. rujna 2018. 
(srijeda, četvrtak i petak) u 19:30 u pastoralnom centru. 

 
12. kolovoza 2018. Nard u 8:30 misa (MŽ) 
12. kolovoza 2018. Šag u 9:30 misa (MŽ) 
12. kolovoza 2018. Bocanjevci u 10:30 misa i krštenje (MŽ) 
 
15. kolovoza 2018. VELIKA GOSPA, Gorica, misa u 11:00, crkveni god. 
 
19. kolovoza 2018. Vinogradci u 8.30 misa (ZM) 
19. kolovoza 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (ZM) 
 
24. kolovoza 2018. sv. BARTOL, ap. crkveni god, Šag, u 11:00 
 
26. kolovoza 2018. Šag u 8:30 misa (ZM) 
26. kolovoza 2018. Nard u 9:30 misa (ZM) 
 
2. rujna 2018. Nard u 8:30 misa (JE) 
2. rujna 2018. Vinogradci u 8.30 misa (JM)  
2. rujna 2018. Bocanjevci u 9:30 misa, krštenje u 10:30 (JM) 
2. rujna 2018. Šag u 10:00 misa, ispovijed od 9:30 (JE) 
 



                

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

20. NEDJELJA KROZ GODINU - B – 
             19. kolovoza 2018. 

                                 www.zupa.valpovo.com 
 

 
 Sv. Bartol, ap. je u petak, 24. kolovoza 2018. Misa u župnoj crkvi je u 8:00. Crkveni god i misa u 

Šagu je 11:00. 

 Nadbiskupijsko hodočašće u Pleternicu, Gospi od suza, bit će 31. kolovoza 2018. (petak) s cijenom 
putovanja od 40 kn. Prije Pleternice ide se u pohod Požegi, vidjeti katedralu. Polazak je u podne, 
povratak oko ponoći. Prijave s uplatom su u župnom uredu do subote, 25. kolovoza. 

 Odlukom nadbiskupa Đure Hranića: Vlč. Mario Žigman razriješen je službe župnog vikara u 
Valpovu danom 21. kolovoza 2018. Vlč. Mariju zahvaljujemo na jednogodišnjoj službi u župi.  

 Odlukom nadbiskupa Đure Hranića: Vlč. Josip Erjavac danom 21. kolovoza 2018. imenovan župnim 
vikarom Župe Bezgrešnog začeća BDM u Valpovu. Nedjeljne mise će imati u župnoj crkvi 26. 
kolovoza. 

 Zajednica Vjera i svjetlo ima svoj susret u nedjelju, 26. kolovoza u 17:00. i sudjelovanje na 
večernjoj misi. 

 Ženidbeni tečaj u Valpovu je 5. 6. 7. 12. 13. i 14. rujna 2018. (srijeda, četvrtak i petak) u 19:30 u 
pastoralnom centru. 

 

 Misne nakane s datumom za ovu godinu su upisane i nema više mjesta. Mise na nakanu, bez datuma, 
jednako vrijede bili vi na njima ili ne, a korisne su svećenicima u Nadbiskupiji Đakovačko-osječkoj, 
pa i u okolini, koji nemaju dovoljno misa ni za ovaj mjesec. 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe 
kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili 
obnovu župnog doma. Hvala svima koji su  ove godine već platili lukno. Hvala svima koji doprinose 
za obnovu župnog doma. Ove godine obnavlja se ulično (zapadno) pročelje. Po mogućnosti obnovit 
će se i urediti  jedan apartman na katu župnog doma koji će biti namijenjen za još  jednog svećenika 
u župi. 

  

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


Župna crkva Valpovo   

nakane sv. misa 2018. 
 

19. 8. nedjelja                     8:00     
20. nedjelja kroz godinu – B -                                                                     
                                            9:30 
 
                                          18:30 

- za župljane  
 
+ Marko Kalem  
 
+Ceca i Nenad Orešković i  
+Manda Lončarić  
 

20. 8. ponedjeljak               8:00      
SV. Bernard, opat                       
  

+Stjepan, Ivan i Mara Vicić   
+obitelji Šikić i Barišić  
 

21. 8. utorak                        8:00       
Sv. Pio X, p.          
 

+Stjepan Rakitovac  
+obitelji Bulut  

22.8. srijeda                         8:00 
BDM na nebu okrunjena  
               

  +obitelji Brašnić  
  +Vesna Dujmović i Ladislav Turček i       
   +obitelj Tutić  

23.8. četvrtak                       8:00 
Sv. Ruža Limska, dj. 
 

+ Ivo Mandić  
+ Marko Lacković i  
+obitelji Lacković i Tomin  
 

24 8. petak                           8:00       
Sv. Bartol, ap.                      
 
Šag, crkveni god                11:00 

+Miro Begović  
+Ivan Sabljak  i +Milorad Medved  

 
- na nakanu  

 
25. 8. subota                 8:00              
BDM u subotu 
 

+Vitomir Begović i +obitelji Dole  
+ Niko i Ana Piljić  

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

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

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



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

ŽUPNI OGLASI  - 19. kolovoza 2018. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 

 Nadbiskupijsko hodočašće u Pleternicu, Gospi od suza, bit će 31. 
kolovoza 2018. (petak) s cijenom putovanja od 40 kn. Prije Pleternice 
ide se u pohod Požegi, vidjeti katedralu. Polazak je u podne, povratak 
oko ponoći. Prijave s uplatom su kod zvonarice do 25. kolovoza. 

 Vlč. Mario Žigman razriješen je službe župnog vikara u Valpovu 
danom 21. kolovoza 2018. Oproštajne mise u župnoj crkvi 19. 
kolovoza. 
 Odlukom nadbiskupa Đure Hranića: Vlč. Josip Erjavac danom 21. 

kolovoza 2018. imenovan župnim vikarom Župe Bezgrešnog začeća 
BDM u Valpovu. Nedjeljne mise će imati u župnoj crkvi 26. kolovoza, 
a mise na filijalama 2. rujna. 

 Ženidbeni tečaj u Valpovu je 5. 6. 7. 12. 13. i 14. rujna 2018. 
(srijeda, četvrtak i petak) u 19:30 u pastoralnom centru. 

 

Šag:  
24. kolovoza 2018. sv. BARTOL, ap. crkveni god, Šag, u 11:00 
26. kolovoza 2018. Šag u 8:30 misa  
2. rujna 2018. Šag u 10:00 misa, ispovijed od 9:30 (JE) 
 
Nard: 
26. kolovoza 2018. Nard u 9:30 misa  
2. rujna 2018. Nard u 8:30 misa (JE) 
 
Vinogradci: 
19. kolovoza 2018. Vinogradci u 8.30 misa 
2. rujna 2018. Vinogradci u 8.30 misa (JM)  
 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 
ŽUPNI OGLASI  - 19. kolovoza 2018. 

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

 Nadbiskupijsko hodočašće u Pleternicu, Gospi od suza, bit će 31. 
kolovoza 2018. (petak) s cijenom putovanja od 40 kn. Prije Pleternice 
ide se u pohod Požegi, vidjeti katedralu. Polazak je u podne, povratak 
oko ponoći. Prijave s uplatom su kod zvonarice do 25. kolovoza. 

 Vlč. Mario Žigman razriješen je službe župnog vikara u Valpovu 
danom 21. kolovoza 2018. Oproštajne mise u župnoj crkvi 19. 
kolovoza. 
 Odlukom nadbiskupa Đure Hranića: Vlč. Josip Erjavac danom 21. 

kolovoza 2018. imenovan župnim vikarom Župe Bezgrešnog začeća 
BDM u Valpovu. Nedjeljne mise će imati u župnoj crkvi 26. kolovoza, 
a mise na filijalama 2. rujna. 

 Ženidbeni tečaj u Valpovu je 5. 6. 7. 12. 13. i 14. rujna 2018. 
(srijeda, četvrtak i petak) u 19:30 u pastoralnom centru. 

 
19. kolovoza 2018. Bocanjevci u 9:30 misa  
 
2. rujna 2018. Bocanjevci u 9:30 misa, krštenje u 10:30 (JM) 
 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

19. kolovoza  2018. 

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

 Nadbiskupijsko hodočašće u Pleternicu, Gospi od suza, bit će 31. 
kolovoza 2018. (petak) s cijenom putovanja od 40 kn. Prije Pleternice 
ide se u pohod Požegi, vidjeti katedralu. Polazak je u podne, povratak 
oko ponoći. Prijave s uplatom su kod zvonarice do 25. kolovoza. 

 Vlč. Mario Žigman razriješen je službe župnog vikara u Valpovu 
danom 21. kolovoza 2018. Oproštajne mise u župnoj crkvi 19. 
kolovoza. 
 Odlukom nadbiskupa Đure Hranića: Vlč. Josip Erjavac danom 21. 

kolovoza 2018. imenovan župnim vikarom Župe Bezgrešnog začeća 
BDM u Valpovu. Nedjeljne mise će imati u župnoj crkvi 26. kolovoza, 
a mise na filijalama 2. rujna. 

 Ženidbeni tečaj u Valpovu je 5. 6. 7. 12. 13. i 14. rujna 2018. 
(srijeda, četvrtak i petak) u 19:30 u pastoralnom centru. 

 
19. kolovoza 2018. Vinogradci u 8.30 misa (ZM) 
19. kolovoza 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (ZM) 
 
24. kolovoza 2018. sv. BARTOL, ap. crkveni god, Šag, u 11:00 
 
26. kolovoza 2018. Šag u 8:30 misa (ZM) 
26. kolovoza 2018. Nard u 9:30 misa (ZM) 
 
2. rujna 2018. Nard u 8:30 misa (JE) 
2. rujna 2018. Vinogradci u 8.30 misa (JM)  
2. rujna 2018. Bocanjevci u 9:30 misa, krštenje u 10:30 (JM) 
2. rujna 2018. Šag u 10:00 misa, ispovijed od 9:30 (JE) 
 



ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO 
ŽUPNI OGLASI 

21. NEDJELJA KROZ GODINU - B –
26. kolovoza 2018.

 www.zupa.valpovo.com 

 Odlukom nadbiskupa Đure Hranića: Vlč. Josip Erjavac danom 21. kolovoza 2018. imenovan župnim
vikarom Župe Bezgrešnog začeća BDM u Valpovu. Novom kapelanu želimo dobrodošlicu i Božji
blagoslov.

 Nadbiskupijsko hodočašće u Pleternicu, Gospi od suza, je u petak, 31. kolovoza 2018. Prije
Pleternice ide se u pohod Požegi, vidjeti katedralu. Polazak je u podne iz Valpova s autobusnog
kolodvora. Polazak iz Šaga je u 11:50, iz Bocanjevaca u 12:10, iz Vinogradaca 12:15.

 Zajednica Vjera i svjetlo ima svoj susret danas u 17:00. i sudjelovanje na večernjoj misi.

 Ženidbeni tečaj u Valpovu je 5. 6. 7. 12. 13. i 14. rujna 2018. (srijeda, četvrtak i petak) u 19:30 u
pastoralnom centru.

 Mise radnim danom su u 8:00 još ovoga tjedna do subote, 1. rujna. Župni ured je otvoren samo do
podne još ovaj tjedan.

 Misne nakane s datumom za ovu godinu su upisane i nema više mjesta. Mise na nakanu, bez datuma,
jednako vrijede bili vi na njima ili ne, a korisne su svećenicima u Nadbiskupiji Đakovačko-osječkoj,
pa i u okolini, koji nemaju dovoljno misa ni za ovaj mjesec.

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe
kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili
obnovu župnog doma. Hvala svima koji su  ove godine već platili lukno. Hvala svima koji doprinose
za obnovu župnog doma. Ove godine obnavlja se ulično (zapadno) pročelje. Po mogućnosti obnovit
će se i urediti  jedan apartman na katu župnog doma koji će biti namijenjen za još  jednog svećenika
u župi.

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


Župna crkva Valpovo  nakane sv. misa 2018. 
 

26. 8. nedjelja                     8:00     
21. nedjelja kroz godinu – B -                                                                     
                                            9:30 
 
                                          18:30 

- za župljane  
 
+ Anica i Ignjo Novoselić 
 
+ Stjepan Birovljević 
+Jozo Šimošić  
 

27. 8. ponedjeljak               8:00      
Sv. Monika                       
  

+obitelji Ćosić  
+Matija i Marija Skelac  
 

28. 8. utorak                        8:00       
Sv. Augustin, b. cn.         
 

+Mirko i Janja Ivković  
+Dragan Azenić i  
+obitelj Brkanić  
 

29. 8. srijeda                        8:00 
Mučeništvo sv. Ivana Krstitelja 
               

  + Josip Brkić  
  + Zora i Ivan Mijatović 
  + Josip Sršić 
 

30. 8. četvrtak                      8:00 
21. nedjelja kroz godinu 
 

 + Kata i Tomo Kasapović  
 + Marko i Eva Dorić  
 + Stjepan i Darko Šargač  
  
 

31. 8. petak                           8:00       
21. nedjelja kroz godinu 
                   

+ Katica i Josip Sabo  
+ Gojko Ćirić  

 
1. 9. subota                    8:00              
BDM u subotu 
 

+ Franjo Stanković 
+ Borislav Matić  
+ Anđa Ivić  
 

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

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

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



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

ŽUPNI OGLASI  - 26. kolovoza 2018. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 

 Odlukom nadbiskupa Đure Hranića: Vlč. Josip Erjavac danom 21. 
kolovoza 2018. imenovan župnim vikarom Župe Bezgrešnog začeća 
BDM u Valpovu. Novom kapelanu želimo dobrodošlicu i Božji 
blagoslov. 

 Nadbiskupijsko hodočašće u Pleternicu, Gospi od suza, je u petak, 
31. kolovoza 2018. Prije Pleternice ide se u pohod Požegi, vidjeti 
katedralu. Polazak je u podne iz Valpova s autobusnog kolodvora. 
Polazak iz Šaga je u 11:50, iz Bocanjevaca u 12:10, iz Vinogradaca 
12:15. 

 Ženidbeni tečaj u Valpovu je 5. 6. 7. 12. 13. i 14. rujna 2018. 
(srijeda, četvrtak i petak) u 19:30 u pastoralnom centru. 

 

Šag:  
26. kolovoza 2018. Šag u 8:30 misa (ZM) 
2. rujna 2018. Šag u 9:30 misa (JE) 
9. rujna 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
16. rujna 2018. Šag u 9:30 misa (JM) 
23. rujna 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
 
Nard: 
26. kolovoza 2018. Nard u 9:30 misa (ZM) 
2. rujna 2018. Nard u 8:30 misa (JE) 
9. rujna 2018. Nard u 9:30 misa  (JM)   
16. rujna 2018. Nard u 8:30 misa (JM) 
23. rujna 2018. Nard u 9:30 misa (JM) 
 
Vinogradci: 
2. rujna 2018. Vinogradci u 8.30 misa (JM)  
9. rujna 2018. Vinogradci u 9.30 misa  (ZM) 
23. rujna 2018. Vinogradci u 8.30 misa (JE) 
 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 
ŽUPNI OGLASI  - 26. kolovoza 2018. 

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

 Odlukom nadbiskupa Đure Hranića: Vlč. Josip Erjavac danom 21. 
kolovoza 2018. imenovan župnim vikarom Župe Bezgrešnog začeća 
BDM u Valpovu. Novom kapelanu želimo dobrodošlicu i Božji 
blagoslov. 

 Nadbiskupijsko hodočašće u Pleternicu, Gospi od suza, je u petak, 
31. kolovoza 2018. Prije Pleternice ide se u pohod Požegi, vidjeti 
katedralu. Polazak je u podne iz Valpova s autobusnog kolodvora. 
Polazak iz Šaga je u 11:50, iz Bocanjevaca u 12:10, iz Vinogradaca 
12:15. 

 Ženidbeni tečaj u Valpovu je 5. 6. 7. 12. 13. i 14. rujna 2018. 
(srijeda, četvrtak i petak) u 19:30 u pastoralnom centru. 

 
 
2. rujna 2018. Bocanjevci u 9:30 misa, krštenje u 10:30 (JM) 
 
9. rujna 2018. Bocanjevci u 8:30 misa (ZM) 
 
23. rujna 2018. Gorica u 9:30 misa  (JE) 
 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

26. kolovoza  2018. 

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

 Odlukom nadbiskupa Đure Hranića: Vlč. Josip Erjavac danom 21. kolovoza 
2018. imenovan župnim vikarom Župe Bezgrešnog začeća BDM u Valpovu. 
Novom kapelanu želimo dobrodošlicu i Božji blagoslov. 

 Nadbiskupijsko hodočašće u Pleternicu, Gospi od suza, je u petak, 31. 
kolovoza 2018. Prije Pleternice ide se u pohod Požegi, vidjeti katedralu. Polazak 
je u podne iz Valpova s autobusnog kolodvora. Polazak iz Šaga je u 11:50, iz 
Bocanjevaca u 12:10, iz Vinogradaca 12:15. 

 Ženidbeni tečaj u Valpovu je 5. 6. 7. 12. 13. i 14. rujna 2018. (srijeda, 
četvrtak i petak) u 19:30 u pastoralnom centru. 

 
26. kolovoza 2018. Šag u 8:30 misa (ZM) 
26. kolovoza 2018. Nard u 9:30 misa (ZM) 
 
2. rujna 2018. Nard u 8:30 misa (JE) 
2. rujna 2018. Vinogradci u 8.30 misa (JM)  
2. rujna 2018. Bocanjevci u 9:30 misa, krštenje u 10:30 (JM) 
2. rujna 2018. Šag u 9:30 misa (JE) 
 
9. rujna 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
9. rujna 2018. Bocanjevci u 8:30 misa (ZM) 
9. rujna 2018. Vinogradci u 9.30 misa  (ZM) 
9. rujna 2018. Nard u 9:30 misa  (JM) 
   
16. rujna 2018. Nard u 8:30 misa (JM) 
16. rujna 2018. Šag u 9:30 misa (JM) 
 
23. rujna 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
23. rujna 2018. Vinogradci u 8.30 misa (JE) 
23. rujna 2018. Gorica u 9:30 misa  (JE) 
23. rujna 2018. Nard u 9:30 misa (JM) 
 



                

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

22. NEDJELJA KROZ GODINU - B – 
             2. rujna 2018. 

                                 www.zupa.valpovo.com 
 

 

 Mise radnim danom od ponedjeljka do petka su u 18:30, a subotom u 8:00  

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

 Držat ćemo OTVORENU CRKVU svaki dan od 09:00 12:00 i od 15:00 do 19:00. Sastanak svih 
koji će dežurati po sat vremena tjedno bit će u utorak, 4. rujna u 19:00 u pastoralnom centru. 

 Ženidbeni tečaj u Valpovu je od srijede: 5. 6. 7. rujna i 12. 13. i 14. rujna 2018. (srijeda, četvrtak i 
petak) u 19:30 u pastoralnom centru. 

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

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

 Mala Gospa je u subotu, 8. rujna. Mise su u 8:00 i 18:30. 

 Čašćenje bl. Marije od Propetog Petković  je u nedjelju, 9. u mjesecu, s litanijama, molitvom i 
čašćenjem relikvija, uz misu. 

 Čišćenje i uređenje crkve povjereno je župljankama, koje su podijeljene u dvije skupine tako da po 
jedna skupina petkom od 8:00 čisti crkvu pod vodstvom časnih sestara.  Trenutno manjka osoba koje 
su uključene u čišćenje. Molimo da se javite časnim sestrama. 

 

 

 Misne nakane s datumom za ovu godinu su upisane i nema više mjesta. Mise na nakanu, bez datuma, 
jednako vrijede bili vi na njima ili ne, a korisne su svećenicima u Nadbiskupiji Đakovačko-osječkoj, 
pa i u okolini, koji nemaju dovoljno misa ni za ovaj mjesec. 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe 
kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili 
obnovu župnog doma. Hvala svima koji su  ove godine već platili lukno. Hvala svima koji doprinose 
za obnovu župnog doma. Ove godine obnavlja se ulično (zapadno) pročelje. Po mogućnosti obnovit 
će se i urediti  jedan apartman na katu župnog doma koji će biti namijenjen za još  jednog svećenika 
u župi. 

  

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


Župna crkva Valpovo  nakane sv. misa 2018. 
 

2. 9. nedjelja                     8:00     
22. nedjelja kroz godinu – B -                                                                     
                                            9:30 
 
                                          18:30 

- za župljane  
 
+ Ljudevit Ivić 
 
+ Franjo, Ana i Damir Vukušić 
 

3. 9. ponedjeljak               18:30      
Sv. Grgur Veliki, p. 
                      
  

+ Mato Stanković 
+ Slava i Ljudevit Cving 
 

4. 9. utorak                        18:30              
22. tjedan kroz godinu 
 

+ Davor Čulja i +obitelji Čulja 
+ Venka i Matija (ž) Bašić 
 

5. 9. srijeda                        18:30 
22. tjedan kroz godinu 
               

  +  Josip i Ana Pandić 
  + Marija Jager 
 

6. 9. četvrtak                      18:30 
22. tjedan kroz godinu 
 

 +  obitelji Ovčar i Sesar 
 + obitelji Begović i Lopušić 
  

7. 9. petak                           18:30       
Sv. Marko Križevčanin, pz. i mč. 
                   

+ obitelji Ižaković 
+ Dragan Ćošić 
+ Nikola Mrla 

- na nakanu ZM 
 

8. 9. subota                    8:00              
Mala Gospa 
                                            
                                            18:30 
 

+ Ana, Marko i Ivo Grgić 
+ vlč. Perica Majić 
 
+ obitelji Kirhner 
 

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

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

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



Župa Bezgrešnog začeća BDM Valpovo 
za filijale Vinogradci, Nard, Šag  
ŽUPNI OGLASI  - 2. rujna 2018. 

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

 Ženidbeni tečaj u Valpovu je 5. 6. 7. 12. 13. i 14. rujna 2018. 
(srijeda,   četvrtak i petak) u 19:30 u pastoralnom centru. 

 

Šag:  
2. rujna 2018. Šag u 9:30 misa (JE) 
9. rujna 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
16. rujna 2018. Šag u 9:30 misa (JM) 
23. rujna 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
30. rujna 2018. Šag u 9:30 misa (ZM) 
 
Nard: 
2. rujna 2018. Nard u 8:30 misa (JE) 
9. rujna 2018. Nard u 9:30 misa  (JM)   
16. rujna 2018. Nard u 8:30 misa (JM) 
23. rujna 2018. Nard u 9:30 misa (JM) 
30. rujna 2018. Nard u 8:30 misa (ZM) 
 
Vinogradci: 
2. rujna 2018. Vinogradci u 8.30 misa (JM)  
9. rujna 2018. Vinogradci u 9.30 misa  (ZM) 
23. rujna 2018. Vinogradci u 8.30 misa (JE) 
30. rujna 2018. Vinogradci u 9.30 misa (JM) 
 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 
ŽUPNI OGLASI  - 2. rujna 2018. 

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

 Ženidbeni tečaj u Valpovu je 5. 6. 7. 12. 13. i 14. rujna 2018. 
(srijeda, četvrtak i petak) u 19:30 u pastoralnom centru. 

 
 
2. rujna 2018. Bocanjevci u 9:30 misa,  

krštenje Mila Mandić u 10:30 (JM) 
 
9. rujna 2018. Bocanjevci u 8:30 misa (ZM) 

krštenje Katja Strišković u 10:30 (ZM) 
 
23. rujna 2018. Gorica u 9:30 misa  (JE) 
 
30. rujna 2018. Bocanjevci u 8:30 misa  (JM) 
 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

2. rujna  2018. 

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

 Ženidbeni tečaj u Valpovu je 5. 6. 7. 12. 13. i 14. rujna 2018. (srijeda, 
četvrtak i petak) u 19:30 u pastoralnom centru. 

2. rujna 2018. Nard u 8:30 misa (JE) 
2. rujna 2018. Vinogradci u 8.30 misa (JM)  
2. rujna 2018. Bocanjevci u 9:30 misa, krštenje u 10:30 (JM) 
2. rujna 2018. Šag u 9:30 misa (JE) 
 
9. rujna 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
9. rujna 2018. Bocanjevci u 8:30 misa (ZM) 
9. rujna 2018. Vinogradci u 9.30 misa  (ZM) 
9. rujna 2018. Nard u 9:30 misa  (JM) 
   
16. rujna 2018. Nard u 8:30 misa (JM) 
16. rujna 2018. Šag u 9:30 misa (JM) 
 
23. rujna 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
23. rujna 2018. Vinogradci u 8.30 misa (JE) 
23. rujna 2018. Gorica u 9:30 misa  (JE) 
23. rujna 2018. Nard u 9:30 misa (JM) 
 
30. rujna 2018. Nard u 8:30 misa (ZM) 
30. rujna 2018. Šag u 9:30 misa (ZM) 
30. rujna 2018. Bocanjevci u 8:30 misa  (JM) 
30. rujna 2018. Vinogradci u 9.30 misa (JM) 



                

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

23. NEDJELJA KROZ GODINU - B – 
             9. rujna 2018. 

                             www.zupa.valpovo.com 
 

 

 Čašćenje bl. Marije od Propetog Petković  je u nedjelju, 9. u mjesecu, s litanijama, molitvom i 
čašćenjem relikvija, uz misu. 

 Držat ćemo OTVORENU CRKVU svaki dan od 09:00 12:00 i od 15:00 do 19:00. Dežurstvo 
počinje u ponedjeljak 10. rujna 2018. Dežurni su svakog tjedna jedan sat. Još uvijek se mogu javiti 
novi volonteri da možemo napraviti dvotjedni raspored. Prijave su u župnom uredu. 

 Sastanak župnog ekonomskog vijeća je u ponedjeljak, 10. rujna u 19:30 u župnom domu. 
 Sastanak župnog pastoralnog vijeća, vjeroučitelja i animatora župne kateheze je u utorak, 11. rujna  

u 19:00 u župnom domu. 
 Ministrantski sastanak je svake subote u 9:00. 
 Dječji župni zbor Mirjam, za djecu od 1.do 8. razreda je svaki petak u 12:30. 
 Mali liturgijski čitači, za djecu od 5. do 8. razreda je svaki petak u 11.30 ili 13.30. 
 Euharistijsko klanjanje je na drugi i četvrti četvrtak u mjesecu poslije mise, to znači i ovoga 

četvrtka. 
 Liturgijska/Biblijska skupina ima sastanak na drugi i četvrti petak u mjesecu 19:00, to je 14. rujna.  
 Blagdan Uzvišenja sv. Križa je u petak, 14. rujna. Misa u župnoj crkvi u 18:30, a misa u kapelici 

na groblju je u 17:00. 
 Blagoslov i posveta novoga svetišta Schönstatske Gospe je u Ivanovcima u subotu, 15. rujna 2018. 

s misom u 15:30. /vidi plakat i obavijest/ 
 Treći nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji u Splitu i Solinu 15. i 16. rujna 2108. Polazak 

iz Valpova je u subotu u 5:00 s autobusnog kolovdora. 
 Ženidbeni tečaj u Valpovu je i ovoga tjedna od srijede: 12. 13. i 14. rujna 2018. (srijeda, četvrtak i 

petak) u 19:30 u pastoralnom centru. 
 Čišćenje i uređenje crkve povjereno je župljankama, koje su podijeljene u dvije skupine tako da po 

jedna skupina petkom od 8:00 čisti crkvu pod vodstvom časnih sestara.  Trenutno manjka osoba koje 
su uključene u čišćenje. Molimo da se javite časnim sestrama. 

 Nadbiskupijsko hodočašće: za 10 godina uspostave Nadbiskupije i Crkvene pokrajine (metropolije) 
Đakovačko-osječke u Đakovo, četvrtak, 11. listopada 2018. Prijave su u župnom uredu do 1. 
listopada. Cijena puta je 30 kn. 

 Novi župni listić br. 15 možete uzeti poslije mise. To je župni raspored do Svih Svetih. 
 U tisku je novi godišnji župni program ili župni običajnik. Očekujemo izlazak iz tiska 30. rujna. 
 

 Misne nakane s datumom za ovu godinu su upisane i nema više mjesta. Mise na nakanu, bez datuma, 
jednako vrijede bili vi na njima ili ne, a korisne su svećenicima u Nadbiskupiji Đakovačko-osječkoj, 
pa i u okolini, koji nemaju dovoljno misa ni za ovaj mjesec. 

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe 
kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili 
obnovu župnog doma. Hvala svima koji su  ove godine već platili lukno. Hvala svima koji doprinose 
za obnovu župnog doma. Ove godine obnavlja se ulično (zapadno) pročelje. Po mogućnosti obnovit 
će se i urediti  jedan apartman na katu župnog doma koji će biti namijenjen za još  jednog svećenika 
u župi. 

  

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


Župna crkva Valpovo  

 nakane sv. misa 2018. 
 

9. 9. nedjelja                     8:00     
23. nedjelja kroz godinu – B -                                                                     
                                            9:30 
 
 
                                          18:30 

- za župljane  
 
+ Ivan Vučički 
+ Marija i Josip Srakić 
 
+ Ivica Ivić 
 

10. 9. ponedjeljak              18:30      
23. tjedan kroz godinu 
 

+ Antonija i Anto Turalija 
+ Ivo, Janja i Imro Mandić 
+ Marina Mihalj 
 

11. 9. utorak                        18:30              
23. tjedan kroz godinu 
 

+ Antun i Kata Zemljak 
+ Marko Kalem 
+ Marijan i Darko Gašpert 
 

12. 9. srijeda                      18:30 
23. tjedan kroz godinu 
               

  + Anđelko i Ljuba Đurković 
  + Tomislav Živković 
  + obitelji Karić i Šmider 
 

13. 9. četvrtak                    18:30 
Sv. Ivan Zlatousti, b. i cn. 

 + Zlata i Zvonko Balažić 
 + Roko Šovagović 
 + Mara i Dragutin Mađarević 
  

14. 9. petak                         18:30       
Uzvišenje sv. Križa 
Kapelica na groblju             17:00 
    

+ Ivan, Antun i Reza Čaušić 
+ Josip Zorčić 

- na nakanu 

15. 9. subota                    8:00              
BDM Gospa Žalosna 
 

+ Josip i Antun Kokić 
+ Frano, Anđa i Zvonko Barišić 

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

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

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



Župa Bezgrešnog začeća BDM Valpovo 
za filijale Vinogradci, Nard, Šag  
ŽUPNI OGLASI  - 9. rujna 2018. 

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

 Lukno na filijalama:  
Nard 7. listopada 2018. plaćanje lukna i zvonarine od 14:30 do 15:30  
Šag 7. listopada 2018. plaćanje lukna  od 16:00 do 17:00. 
Vinogradci  11. studenog 2018. plaćanje lukna i zvonarine od 16:00 do 17:00. 
Bocanjevci, tijekom cijele godine, uz misu nedjeljom ili srijedom. 
 Nadbiskupijsko hodočašće: za 10 godina uspostave Nadbiskupije i Crkvene 

pokrajine (metropolije) Đakovačko-osječke u Đakovo, četvrtak, 11. listopada 
2018. Prijave su kod zvonarice do 1. listopada. Cijena puta je 30 kn. 

 

Šag:  
9. rujna 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
16. rujna 2018. Šag u 9:30 misa (JM) 
23. rujna 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
30. rujna 2018. Šag u 9:30 misa (ZM) 
7. listopada 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
 
Nard: 
9. rujna 2018. Nard u 9:30 misa  (JM)   
16. rujna 2018. Nard u 8:30 misa (JM) 
23. rujna 2018. Nard u 9:30 misa (JM) 
30. rujna 2018. Nard u 8:30 misa (ZM) 
 
Vinogradci: 
9. rujna 2018. Vinogradci u 9.30 misa  (ZM) 
23. rujna 2018. Vinogradci u 8.30 misa (JE) 
30. rujna 2018. Vinogradci u 9.30 misa (JM) 
7. listopada 2018. Vinogradci, crkveni god,  

ispovijed u 10.30,  misa u 11:00 (ZM) 
 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 
ŽUPNI OGLASI  - 9. rujna 2018. 

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

 Ženidbeni tečaj u Valpovu je 5. 6. 7. 12. 13. i 14. rujna 2018. 
(srijeda, četvrtak i petak) u 19:30 u pastoralnom centru. 

 Nadbiskupijsko hodočašće: za 10 godina uspostave Nadbiskupije i 
Crkvene pokrajine (metropolije) Đakovačko-osječke u Đakovo, 
četvrtak, 11. listopada 2018. Prijave su kod zvonarice do 1. listopada. 
Cijena puta je 30 kn. 

 
 
9. rujna 2018. Bocanjevci u 8:30 misa (ZM) 

krštenje Katja Strišković u 10:30 (ZM) 
 
23. rujna 2018. Gorica u 9:30 misa  (JE) 
 
 
30. rujna 2018. Bocanjevci u 8:30 misa  (JM) 
 
3. listopada 2018. srijeda 17:00 misa 
 
7. listopada 2018. Bocanjevci u 9:30 misa  (ZM) 
 
10. listopada 2018. srijeda 17:00 misa 
 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

9. rujna  2018. 

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

 Lukno na filijalama:  
Nard 7. listopada 2018. plaćanje lukna i zvonarine od 14:30 do 15:30  
Šag 7. listopada 2018. plaćanje lukna  od 16:00 do 17:00. 
Vinogradci  11. studenog 2018. plaćanje lukna i zvonarine od 16:00 do 17:00. 
Bocanjevci, tijekom cijele godine, uz misu nedjeljom ili srijedom. 
 Nadbiskupijsko hodočašće: za 10 godina uspostave Nadbiskupije i Crkvene 

pokrajine (metropolije) Đakovačko-osječke u Đakovo, četvrtak, 11. listopada 
2018. Prijave su kod zvonarice do 1. listopada. Cijena puta je 30 kn. 

 
9. rujna 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
9. rujna 2018. Bocanjevci u 8:30 misa (ZM) 
9. rujna 2018. Vinogradci u 9.30 misa  (ZM) 
9. rujna 2018. Nard u 9:30 misa  (JM) 
   
16. rujna 2018. Nard u 8:30 misa (JM) 
16. rujna 2018. Šag u 9:30 misa (JM) 
 
23. rujna 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
23. rujna 2018. Vinogradci u 8.30 misa (JE) 
23. rujna 2018. Gorica u 9:30 misa  (JE) 
23. rujna 2018. Nard u 9:30 misa (JM) 
 
30. rujna 2018. Nard u 8:30 misa (JE)  
30. rujna 2018. Šag u 9:30 misa (JE)  
30. rujna 2018. Bocanjevci u 8:30 misa  (JM) 
30. rujna 2018. Vinogradci u 9.30 misa (JM) 
 
7. listopada 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
7. listopada 2018. Nard u 9:30 misa  (JM) 
7. listopada 2018. Bocanjevci u 9:30 misa  (ZM) 
7. listopada 2018. Vinogradci, crkveni god,  

ispovijed u 10.30,  misa u 11:00 (ZM) 
 



                

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

24. NEDJELJA KROZ GODINU - B – 
             16. rujna 2018. 

                             www.zupa.valpovo.com 
 

 

 Držat ćemo OTVORENU CRKVU svaki dan od 09:00 12:00 i od 15:00 do 19:00. Dežurni su 
svakog tjedna jedan sat. Još uvijek se mogu javiti novi volonteri da možemo napraviti dvotjedni 
raspored. Prijave su u župnom uredu. 

 Upis prvopričesnika je u ponedjeljak, 17. rujna 2018. u 19:00. (za upis trebaju doći i roditelji.) 
 Upis za 2. r. sr. šk. – krizmanike – je u  utorak, 18. rujna 2018. u 19:30 (za upis trebaju doći i 

roditelji.)     
 Upis za 1. r. sr. šk. je u srijedu, 19. rujna 2018. u 19:30 (za upis trebaju doći i roditelji.)       

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

treći četvrtak u mjesecu poslije mise u crkvi. 

 Ministrantski sastanak je svake subote u 9:00. 

 Krsna kateheza za roditelje i kumove, u župnom domu, jedanput mjesečno: četvrtak, 20. rujna 
2018. u 19:30. 

 Ispovijed djece od 5. do 8. razreda na početku školske godine je u subotu, 22. rujna 2018. od 8:30 do 
12:00. 

 Katehetska nedjelja i zaziv Duha Svetog na početku školske i vjeronaučne godine je u nedjelju, 23. 
rujna 2018. na misi u 9:30.  

 Neformalno druženje župljana poslije nedjeljne svete mise u 8:00 i u 9:30 u prostorijama 
katehetskog centra uz kavu, sok itd…  počinje od listopada 2018. godine. 

 Nadbiskupijsko hodočašće: za 10 godina uspostave Nadbiskupije i Crkvene pokrajine (metropolije) 
Đakovačko-osječke u Đakovo, četvrtak, 11. listopada 2018. Misu u 17:30  predvodit će nadbiskup 
mons. Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose s državama u Vatikanu (ministar vanjskih poslova 
Vatikana).  Nadbiskup Đuro posebno poziva sve župne suradnike. Prijave su u župnom uredu do 1. 
listopada. Cijena puta je 30 kn. 

 U tisku je novi godišnji župni program ili župni običajnik. Očekujemo izlazak iz tiska 30. rujna. 

 Radovi na pročelju župnog doma počinju 24. rujna 2018.  

 U župnoj crkvi se mijenjaju halogeni reflektori i postavlja led rasvjeta. 

 S tim radovima se povećavaju troškovi i izdaci župi. Sad je trenutak za uplate za obnovu. 

 Hvala svima koji su platili lukno za ovu godinu. Mnogi to još nisu učinili. Bilo bi dobro to učiniti u 
ovom jesenskom vremenu pred nama. 

 

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

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


Župna crkva Valpovo  

 nakane sv. misa 2018. 
 

16. 9. nedjelja                     8:00     
24. nedjelja kroz godinu – B -                                                                     
                                            9:30 
 
                                          18:30 
 

- za župljane  
 
+ Petar Zvonimir Mandić 
 
+ Anica Pandurić 
 

17. 9. ponedjeljak              18:30      
24. tjedan kroz godinu 
 

+ Stjepan Blažević 
+ Anto Jurić 
 

18. 9. utorak                        18:30              
24. tjedan kroz godinu 
 

+ Hrvoje i Kaja Bagarić 
+Marko Glavaš 
 

19. 9. srijeda                      18:30 
24. tjedan kroz godinu 
               

  + Anica i Jure Grgić 
  + obitelji Rus i  + obitelji Bočkaj 
  + Mirjana Senta 
 

20. 9. četvrtak                    18:30 
24. tjedan kroz godinu 
 

 + Davor Petrović 
 + Spomenka Francuz 
  

21. 9. petak                         18:30       
sv. Matej, ap. ev. 
    

+ Kata i Petar Jurić 
+ Marija i Katica Ivančević 

22. 9. subota                    8:00              
BDM u subotu 
 

+ Tinka i Nikola Novoselić 
+ obitelji Petrušić 
+ Zlatko, Stjepan i Katarina Majdenić 
 

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

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

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



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

ŽUPNI OGLASI  - 16. rujna 2018. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 

 Lukno na filijalama:  
Nard 7. listopada 2018. plaćanje lukna i zvonarine od 14:30 do 15:30  
Šag 7. listopada 2018. plaćanje lukna  od 16:00 do 17:00. 
Vinogradci  11. studenog 2018. plaćanje lukna i zvonarine od 16:00 do 17:00. 
Bocanjevci, tijekom cijele godine, uz misu nedjeljom ili srijedom. 
 Nadbiskupijsko hodočašće: za 10 godina uspostave Nadbiskupije i Crkvene 

pokrajine (metropolije) Đakovačko-osječke u Đakovo, četvrtak, 11. listopada 
2018. Prijave su kod zvonarice do 1. listopada. Cijena puta je 30 kn. 

 

Šag:  
16. rujna 2018. Šag u 9:30 misa (JM) 
23. rujna 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
30. rujna 2018. Šag u 9:30 misa (ZM) 
7. listopada 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
 
Nard: 
16. rujna 2018. Nard u 8:30 misa (JM) 
23. rujna 2018. Nard u 9:30 misa (JM) 
30. rujna 2018. Nard u 8:30 misa (ZM) 
 
Vinogradci: 
23. rujna 2018. Vinogradci u 8.30 misa (JE) 
30. rujna 2018. Vinogradci u 9.30 misa (JM) 
7. listopada 2018. Vinogradci, crkveni god,  

ispovijed u 10.30,  misa u 11:00 (ZM) 
 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 
ŽUPNI OGLASI  - 9. rujna 2018. 

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

 Nadbiskupijsko hodočašće: za 10 godina uspostave Nadbiskupije i 
Crkvene pokrajine (metropolije) Đakovačko-osječke u Đakovo, 
četvrtak, 11. listopada 2018. Prijave su kod zvonarice do 1. listopada. 
Cijena puta je 30 kn. 

 
 
23. rujna 2018. Gorica u 9:30 misa  (JE) 
 
30. rujna 2018. Bocanjevci u 8:30 misa  (JM) 
 
3. listopada 2018. srijeda 17:00 misa 
 
7. listopada 2018. Bocanjevci u 9:30 misa  (ZM) 
 
10. listopada 2018. srijeda 17:00 misa 
 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

16. rujna  2018. 

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

 Lukno na filijalama:  
Nard 7. listopada 2018. plaćanje lukna i zvonarine od 14:30 do 15:30  
Šag 7. listopada 2018. plaćanje lukna  od 16:00 do 17:00. 
Vinogradci  11. studenog 2018. plaćanje lukna i zvonarine od 16:00 do 17:00. 
Bocanjevci, tijekom cijele godine, uz misu nedjeljom ili srijedom. 
 Nadbiskupijsko hodočašće: za 10 godina uspostave Nadbiskupije i Crkvene 

pokrajine (metropolije) Đakovačko-osječke u Đakovo, četvrtak, 11. listopada 
2018. Prijave su kod zvonarice do 1. listopada. Cijena puta je 30 kn. 

 
   
16. rujna 2018. Nard u 8:30 misa (JM) 
16. rujna 2018. Šag u 9:30 misa (JM) 
 
23. rujna 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
23. rujna 2018. Vinogradci u 8.30 misa (JE) 
23. rujna 2018. Gorica u 9:30 misa  (JE) 
23. rujna 2018. Nard u 9:30 misa (JM) 
 
30. rujna 2018. Nard u 8:30 misa (JE)  
30. rujna 2018. Šag u 9:30 misa (JE)  
30. rujna 2018. Bocanjevci u 8:30 misa  (JM) 
30. rujna 2018. Vinogradci u 9.30 misa (JM) 
 
7. listopada 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
7. listopada 2018. Nard u 9:30 misa  (JM) 
7. listopada 2018. Bocanjevci u 9:30 misa  (ZM) 
7. listopada 2018. Vinogradci, crkveni god,  

ispovijed u 10.30,  misa u 11:00 (ZM) 
 



                

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

25. NEDJELJA KROZ GODINU - B – 
KATEHETSKA NEDJELJA  

             23. rujna 2018. 
                             www.zupa.valpovo.com 

 
 

 Držimo  OTVORENU CRKVU svaki dan od 09:00 12:00 i od 15:00 do 19:00. Dežurni su jedan 
sat svakog tjedna. Do sada se pokazalo da ima više posjeta crkvi do podne nego li poslije podne. 
Sastanak i daljnji dogovor svih dežurnih i onih koji se žele uključiti u to je u petak, 28. rujna u 19:00. 
 

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

 Euharistijsko klanjanje je u četvrtak poslije mise. 
 

 Župni susret obitelji, je u četvrtak, 27. rujna u 19:30. Voditelji su Marina i Slaven Školka iz Bizovca. 
Tema je:Komunikacija u obitelji ili Zamka za muža. 

 
 Liturgijski čitači  u obliku Biblijskog sata imaju susret u petak u 19:30. 
 
 Neformalno druženje župljana poslije nedjeljne svete mise u 8:00 i u 9:30 u prostorijama 

katehetskog centra uz kavu, sok itd…  počinje od listopada 2018. godine. 

 Nadbiskupijsko hodočašće: za 10 godina uspostave Nadbiskupije i Crkvene pokrajine (metropolije) 
Đakovačko-osječke u Đakovo, četvrtak, 11. listopada 2018. Misu u 17:30  predvodit će nadbiskup 
mons. Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose s državama u Vatikanu (ministar vanjskih poslova 
Vatikana).  Nadbiskup Đuro posebno poziva sve župne suradnike. Prijave su u župnom uredu do 1. 
listopada. Cijena puta je 30 kn. 

 Izašao je novi godišnji župni program ili župni običajnik u srijedu 19. rujna 2018. Podijelit će se u 
nedjelju, 30. rujna tako da ga povjerenici i druge odrasle osobe podijele po kućama. Pozivani su da u 
nedjelju poslije mise preuzmu Običajnike uz popis župljana po ulicama. Da bi se mogao platiti 
Običajnik, u nedjelju treba donijeti svoj dobrovoljni prilog koji će se pokupiti zajedno s milostinjom. 

 Radovi na pročelju župnog doma počinju 24. rujna 2018.  
 U župnoj crkvi se mijenjaju halogeni reflektori i postavlja led rasvjeta ovoga tjedna. 
 S tim radovima se povećavaju troškovi i izdaci župi. Sad je trenutak za uplate za obnovu. 
 Hvala svima koji su platili lukno za ovu godinu. Mnogi to još nisu učinili. Bilo bi dobro to učiniti u 

ovom jesenskom vremenu pred nama. 
 Župna kateheza je od ovoga tjedna pa do početka prosinca. Raspored ćete dobiti na izlazu iz crkve. 

 
 Župne tribine, kateheze za odrasle  bit će jedanput mjesečno. Prva župna tribina bit će 8. listopada 

2018. (ponedjeljak). Prvi gost predavač bit će nadbiskup u miru mons. Marin Srakić s temom: 
Starokatolici u Valpovštini. 
 
 
 

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

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


Župna crkva Valpovo  

 nakane sv. misa 2018. 
 

23. 9. nedjelja                     8:00     
25. nedjelja kroz godinu – B -                                                                     
                                            9:30 
 
                                          18:30 
 

- za župljane  
 
+ Željko, Niko i Liposava Svalina 
 
+ Katarina Setnik 
 

24. 9. ponedjeljak              18:30      
25. tjedan kroz godinu 
 

+ obitelji Drako 
+ Ljuba, Anđelko i Jozo Đurković 
 

25. 9. utorak                        18:30              
25. tjedan kroz godinu 
 

+ Jelka, Šime i Marija Šarlija i   
+ obitelji Martinčević 
+ Karlo Tivanovac 
+ Kata i Mirko Šimić 
 

26. 9. srijeda                      18:30 
25. tjedan kroz godinu 
               

  + Terezija Sudarević i  
  + Ivan Kopjar 
  + obitelji Balentić i  +obitelji  Zorić 
 

27. 9. četvrtak                    18:30 
sv. Vinko Paulski, pz. 
 

 + Marija i Ivan Cvenić 
 + Ivan i Marica Ađić i + obitelji Ađić 
  

28. 9. petak                         18:30       
25. tjedan kroz godinu 
    

+ Lovro Turk 
+ Marija i Franjo Begović 

29. 9. subota                    8:00              
sv. Mihael, Gabrijel i Rafael, ark. 
 

+ Mirko i Kata Šimić 
- na nakanu ZM 

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

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

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



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

ŽUPNI OGLASI  - 23. rujna 2018. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 

 Lukno na filijalama:  
Nard 7. listopada 2018. plaćanje lukna i zvonarine od 14:30 do 15:30  
Šag 7. listopada 2018. plaćanje lukna  od 16:00 do 17:00. 
Vinogradci  11. studenog 2018. plaćanje lukna i zvonarine od 16:00 do 17:00. 
Bocanjevci, tijekom cijele godine, uz misu nedjeljom ili srijedom. 
 Nadbiskupijsko hodočašće: za 10 godina uspostave Nadbiskupije i Crkvene 

pokrajine (metropolije) Đakovačko-osječke u Đakovo, četvrtak, 11. listopada 
2018. Prijave su kod zvonarice do 1. listopada. Cijena puta je 30 kn. 
 

 

Šag:  
23. rujna 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
30. rujna 2018. Šag u 9:30 misa (ZM) 
7. listopada 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
14. listopada 2018. Šag u 9:30 ispovijed, u 10:00 misa (ZM) 
 
Nard: 
23. rujna 2018. Nard u 9:30 misa (JM) 
30. rujna 2018. Nard u 8:30 misa (ZM) 
7. listopada 2018. Nard u 9:30 misa  (JM) 
14. listopada 2018. Nard u 8:30 misa (ZM) 
 
Vinogradci: 
23. rujna 2018. Vinogradci u 8.30 misa (JE) 
30. rujna 2018. Vinogradci u 9.30 misa (JM) 
7. listopada 2018. Vinogradci, crkveni god,  

ispovijed u 10.30,  misa u 11:00 (JE) 
14. listopada 2018. Vinogradci u 8:30 misa (JM) 

 
 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 
ŽUPNI OGLASI  - 23. rujna 2018. 

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

 Nadbiskupijsko hodočašće: za 10 godina uspostave Nadbiskupije i 
Crkvene pokrajine (metropolije) Đakovačko-osječke u Đakovo, 
četvrtak, 11. listopada 2018. Prijave su kod zvonarice do 1. listopada. 
Cijena puta je 30 kn. 

 
 
23. rujna 2018. Gorica u 9:30 misa  (JE) 
 
30. rujna 2018. Bocanjevci u 8:30 misa  (JM) 
 
3. listopada 2018. srijeda 17:00 misa 
 
7. listopada 2018. Bocanjevci u 9:30 misa  (JE) 
 
10. listopada 2018. srijeda 17:00 misa 
 
14. listopada 2018. Gorica u 9:30 misa  (JM) 
 
17. listopada 2018. srijeda 17:00 misa 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

23. rujna  2018. 

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

 Lukno na filijalama:  
Nard 7. listopada 2018. plaćanje lukna i zvonarine od 14:30 do 15:30  
Šag 7. listopada 2018. plaćanje lukna  od 16:00 do 17:00. 
Vinogradci  11. studenog 2018. plaćanje lukna i zvonarine od 16:00 do 17:00. 
Bocanjevci, tijekom cijele godine, uz misu nedjeljom ili srijedom. 
 Nadbiskupijsko hodočašće: za 10 godina uspostave Nadbiskupije i Crkvene 

pokrajine (metropolije) Đakovačko-osječke u Đakovo, četvrtak, 11. listopada 
2018. Prijave su kod zvonarice do 1. listopada. Cijena puta je 30 kn. 

 
  
23. rujna 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
23. rujna 2018. Vinogradci u 8.30 misa (JE) 
23. rujna 2018. Gorica u 9:30 misa  (JE) 
23. rujna 2018. Nard u 9:30 misa (JM) 
 
30. rujna 2018. Nard u 8:30 misa (JE)  
30. rujna 2018. Šag u 9:30 misa (JE)  
30. rujna 2018. Bocanjevci u 8:30 misa  (JM) 
30. rujna 2018. Vinogradci u 9.30 misa (JM) 
 
7. listopada 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
7. listopada 2018. Nard u 9:30 misa  (JM) 
7. listopada 2018. Bocanjevci u 9:30 misa  (JE) 
7. listopada 2018. Vinogradci, crkveni god,  

ispovijed u 10.30,  misa u 11:00 (JE) 
 
14. listopada 2018. Nard u 8:30 misa (ZM) 
14. listopada 2018. Šag u 9:30 ispovijed, u 10:00 misa (ZM) 
14. listopada 2018. Gorica u 9:30 misa  (JM) 
14. listopada 2018. Vinogradci u 8:30 misa (JM) 
 
 



                

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

26. NEDJELJA KROZ GODINU - B –  
             30. rujna 2018. 

                             www.zupa.valpovo.com 
 

 

 Držimo  OTVORENU CRKVU svaki dan od 09:00 12:00 i od 17:00 do 19:00. Dežurni su do 
podne jedan sat svakog tjedna. Još se može uključiti u dežuranje. 

 Listopadska pobožnost je od 1. do 31. listopada, a moli se svaki dan u 18:00, pola sata prije mise.  
Krunicu predmole djeca osnovne škole. Poslije krunice mole se litanije BDM. 
 

 Regionalni seminar Valpovačkog i Donjomiholjačkog dekanata za karitativne djelatnike, volontere i 
članove Odbora  ŽPV-a za karitativnu djelatnost održat će se u utorak 2. listopada u Pastoralnom 
centru u Valpovu s početkom u 16.30 sati. 

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

 Prvi petak je 5. listopada 2018. Ispovijed za prvi petak  je svaki dan pola sata prije mise. Ispit 
savjesti je na prvi petak u 17:30. Pobožnost je na prvi petak poslije večernje mise s litanijama Srcu 
Isusovom i euharistijskim blagoslovom. 

 Neformalno druženje župljana poslije nedjeljne svete mise počinje od sljedeće nedjelje, 7. 
listopada 2018. 

 BDM od Krunice je 7. listopada. U Vinogradcima se slavi crkveni god s misom u 11:00. 

 Nadbiskupijsko hodočašće: za 10 godina uspostave Nadbiskupije i Crkvene pokrajine (metropolije) 
Đakovačko-osječke u Đakovo je u drugi četvrtak, 11. listopada 2018. Polazak je u 15:00, a povratak 
oko 21:00. Misa je u 17:30. Nadbiskup Đuro posebno poziva sve župne suradnike. Prijave su u 
župnom uredu do sutra. Cijena puta je 30 kn. 

 Izašao je novi godišnji župni program ili župni običajnik u srijedu 19. rujna 2018. Podijelit će se 
danas tako da ga povjerenici i druge odrasle osobe podijele po kućama. Poslije mise preuzmite 
Običajnike uz popis župljana po ulicama. Da bi se mogao platiti Običajnik, svoj dobrovoljni prilog 
ste dali u milostinji. Prolog se može dati i sljedeće nedjelje u milostinju ili uplatom u župnom uredu. 

 Radovi na pročelju župnog doma počeli su 26. rujna 2018.  
 Dan župnog pohoda Karmelu u Đakovačkoj Breznici je u drugu nedjelju, 14. listopada s polaskom 

u 14:00. U pohodu se nosi prikupljena hrana u župi. Dar i prilog u hrani skupljat će se  od 8. listopada 
svaki dan od 17:00 do 18:00 u pastoralnom centru. Prijevoz  se organizira s prijavom u župnom 
uredu i s doplatom prijevoza od 20 kn.  
 

 Župne tribine, kateheze za odrasle bit će jedanput mjesečno. Prva župna tribina bit će u drugi 
ponedjeljak, 8. listopada 2018. u 19:30. Prvi gost predavač bit će nadbiskup u miru mons. Marin 
Srakić s temom: Starokatolici u Valpovštini. 

 
 Crveni križ u Valpovu dijeli školske torbe i opremu za tjelesni odgoj korisnicima zajamčene 

minimalne naknade i osobama u potrebi od ponedjeljka do petka od 9:00 do 13:00. 

 

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

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

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


Župna crkva Valpovo  

 nakane sv. misa 2018. 
 

30. 9. nedjelja                     8:00     
26. nedjelja kroz godinu – B -                                                                     
                                            9:30 
 
                                          18:30 
 

- za župljane  
 
+ Doma, Mato i Mara Zrno 
 
+ Marija Marjanović 
 

1. 10. ponedjeljak              18:30      
sv. Terezija od Djeteta Isusa 
 

+ Anđa Ivić 
+ Ivan, Jaga i Klara Mađarević 
 

2. 10. utorak                       18:30              
sv. Anđeli Čuvari 
 

+ Josip, Ivica i Marija Jager 
+ Ana Lazić 
+Margita Pačarić 
 

3. 10. srijeda                      18:30 
26. tjedan kroz godinu 
               

  + Manda i Ivo Vicić 
  + obitelji Sauer 
 

4. 9. četvrtak                    18:30 
sv. Franjo Asiški 
 

 + Jozo Šutalo i +obitelji Šutalo 
- na nakanu ZM 

  
5. 10. petak                         18:30       
prvi petak 
    

+ Pavo, Zlatko i Sandi Dorić 
+ Josip Špoljar 

6. 10. subota                    8:00              
BDM u subotu 
molitva za duhovna zvanja 
 

+Miroslav i Iva Bušić 
+Franjo Matković  

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

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

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



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

ŽUPNI OGLASI  - 30. rujna 2018. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 

 Lukno na filijalama:  
Nard 7. listopada 2018. plaćanje lukna i zvonarine od 14:30 do 15:30  
Šag 7. listopada 2018. plaćanje lukna  od 16:00 do 17:00. 
Vinogradci  11. studenog 2018. plaćanje lukna i zvonarine od 16:00 do 17:00. 
Bocanjevci, tijekom cijele godine, uz misu nedjeljom ili srijedom. 

 Nadbiskupijsko hodočašće: za 10 godina uspostave Nadbiskupije i Crkvene 
pokrajine (metropolije) Đakovačko-osječke u Đakovo je u drugi četvrtak, 11. 
listopada 2018. Polazak je u 15:00. Prijave su kod zvonarice do 1. listopada. 
Cijena puta je 30 kn. 

 Dan župnog pohoda Karmelu u Đakovačkoj Breznici je u drugu nedjelju, 14. 
listopada s polaskom u 14:00. U pohodu se nosi prikupljena hrana u župi. Nije 
lijepo doći praznih ruku. Dar i prilog u hrani skupljat će se  od 8. listopada u 
crkvi. Prijevoz  se organizira s prijavom zvonari i s doplatom prijevoza od 20 
kn.  
 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:  

Šag: srijeda u 15:00, subota u 10:00, župni vikar/kapelan 
Bocanjevci/Gorica: srijeda u 10:00 ili 16:00, subota u 11:00, župni vikar/kapelan 
Vinogradci: četvrtak, u 10:00 ili 16:00, subota u 12:00, župni vikar/kapelan. 
Nard: subota: 2. 3. i 4. r. u 10:00, 5. 6. 7. 8. u 11:00, 1. i 2. r. sr. š.  u 15:00,  
Ankica Ranogajec, animatorica župne kateheze. 
OVOGA TJEDNA SAMO U SUBOTU! 

 

Šag:  
30. rujna 2018. Šag u 9:30 misa (JE) 
7. listopada 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
14. listopada 2018. Šag u 9:30 ispovijed, u 10:00 misa (ZM) 
 
Nard: 
30. rujna 2018. Nard u 8:30 misa (JE) 
7. listopada 2018. Nard u 9:30 misa  (JM) 
14. listopada 2018. Nard u 8:30 misa (ZM) 
 
Vinogradci: 
30. rujna 2018. Vinogradci u 9.30 misa (JM) 
7. listopada 2018. Vinogradci, crkveni god,  

ispovijed u 10.30,  misa u 11:00 (JE) 
14. listopada 2018. Vinogradci u 8:30 misa (JM) 

 



 
Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  - 30. rujna 2018. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 Nadbiskupijsko hodočašće: za 10 godina uspostave Nadbiskupije i 
Crkvene pokrajine (metropolije) Đakovačko-osječke u Đakovo, u 
drugi četvrtak, 11. listopada 2018. Polazak he u 15:00. Prijave su kod 
zvonarice do 1. listopada. Cijena puta je 30 kn. 
 Dan župnog pohoda Karmelu u Đakovačkoj Breznici je u drugu 

nedjelju, 14. listopada s polaskom u 14:00. U pohodu se nosi 
prikupljena hrana u župi. Nije lijepo doći praznih ruku. Dar i prilog u 
hrani skupljat će se  od 8. listopada u crkvi. Prijevoz  se organizira s 
prijavom zvonari i s doplatom prijevoza od 20 kn.  
 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:  

Šag: srijeda u 15:00, subota u 10:00, župni vikar/kapelan 
Bocanjevci/Gorica: srijeda u 10:00 ili 16:00, subota u 11:00, župni vikar/kapelan 
Vinogradci: četvrtak, u 10:00 ili 16:00, subota u 12:00, župni vikar/kapelan. 
Nard: subota: 2. 3. i 4. r. u 10:00, 5. 6. 7. 8. u 11:00, 1. i 2. r. sr. š.  u 15:00,  
Ankica Ranogajec, animatorica župne kateheze. 
OVOGA TJEDNA SAMO U SUBOTU! 

 
30. rujna 2018. Bocanjevci u 8:30 misa  (JM) 
 
3. listopada 2018. srijeda 17:00 misa 
 
7. listopada 2018. Bocanjevci u 9:30 misa  (JE) 
 
10. listopada 2018. srijeda 17:00 misa 
 
14. listopada 2018. Gorica u 9:30 misa  (JM) 
 
17. listopada 2018. srijeda 17:00 misa 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO
ŠAG – NARD – VINOGRADCI 

I ŽUPA BOCANJEVCI 
30. rujna  2018.

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30.
 Lukno na filijalama:
Nard 7. listopada 2018. plaćanje lukna i zvonarine od 14:30 do 15:30  
Šag 7. listopada 2018. plaćanje lukna  od 16:00 do 17:00. 
Vinogradci  11. studenog 2018. plaćanje lukna i zvonarine od 16:00 do 17:00. 
Bocanjevci, tijekom cijele godine, uz misu nedjeljom ili srijedom. 
 Nadbiskupijsko hodočašće: za 10 godina uspostave Nadbiskupije i Crkvene

pokrajine (metropolije) Đakovačko-osječke u Đakovo je u drugi četvrtak, 11.
listopada 2018. Polazak je u 15:00. Prijave su kod zvonarice do 1. listopada.
Cijena puta je 30 kn.

 Dan župnog pohoda Karmelu u Đakovačkoj Breznici je u drugu nedjelju, 14.
listopada s polaskom u 14:00. U pohodu se nosi prikupljena hrana u župi. Nije
lijepo doći praznih ruku. Dar i prilog u hrani skupljat će se  od 8. listopada u
crkvi. Prijevoz  se organizira s prijavom zvonari i s doplatom prijevoza od 20
kn.
 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:

Šag: srijeda u 15:00, subota u 10:00, župni vikar/kapelan 
Bocanjevci/Gorica: srijeda u 10:00 ili 16:00, subota u 11:00, župni vikar/kapelan 
Vinogradci: četvrtak, u 10:00 ili 16:00, subota u 12:00, župni vikar/kapelan. 
Nard: subota: 2. 3. i 4. r. u 10:00, 5. 6. 7. 8. u 11:00, 1. i 2. r. sr. š.  u 15:00,  
Ankica Ranogajec, animatorica župne kateheze. 
OVOGA TJEDNA SAMO U SUBOTU! 

30. rujna 2018. Nard u 8:30 misa (JE)
30. rujna 2018. Šag u 9:30 misa (JE)
30. rujna 2018. Bocanjevci u 8:30 misa  (JM)
30. rujna 2018. Vinogradci u 9.30 misa (JM)

7. listopada 2018. Šag u 8:30 misa (JM)
7. listopada 2018. Nard u 9:30 misa  (JM)
7. listopada 2018. Bocanjevci u 9:30 misa  (JE)
7. listopada 2018. Vinogradci, crkveni god,

ispovijed u 10.30,  misa u 11:00 (JE) 

14. listopada 2018. Nard u 8:30 misa (ZM)
14. listopada 2018. Šag u 9:30 ispovijed, u 10:00 misa (ZM)
14. listopada 2018. Gorica u 9:30 misa  (JM)
14. listopada 2018. Vinogradci u 8:30 misa (JM)



                

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

27. NEDJELJA KROZ GODINU - B –  
             7. listopada 2018. 

                             www.zupa.valpovo.com 
 

 

 Neformalno druženje župljana je poslije nedjeljne svete mise danas prvi put. 
 BDM od Krunice je 7. listopada. U Vinogradcima se slavi crkveni god s misom u 11:00. 
 Susreti mladih od danas će biti nedjeljom u 19:30. 
 Držimo  OTVORENU CRKVU svaki dan od 09:00 12:00 i od 17:00 do 19:00. Još se može 

uključiti u dežuranje. 
 Listopadska pobožnost je od 1. do 31. listopada, a moli se svaki dan u 18:00, pola sata prije mise.  

Krunicu predmole djeca osnovne škole. Poslije krunice mole se litanije BDM. 
 Župni program ili župni običajnik dijeli se od prošle nedjelje tako da ga povjerenici i druge odrasle 

osobe podijele po kućama. Ima još par ulica koje treba podijeliti. Poslije mise u pastoralnom centru 
preuzmite Običajnike uz popis župljana po ulicama. Da bi se mogao platiti Običajnik, svoj 
dobrovoljni prilog ste dali u milostinji. Prolog se može dati i sljedeće nedjelje u milostinju ili uplatom 
u župnom uredu. 

 Župne tribine, kateheze za odrasle bit će jedanput mjesečno. Prva župna tribina bit će u ponedjeljak, 
8. listopada 2018. u 19:30. Prvi gost predavač bit će nadbiskup u miru mons. Marin Srakić s temom: 
Starokatolici u Valpovštini. Pozivam članove ŽPV, ŽEV, pjevače, čitače, članove caritasa, 
molitvenih zajednica i sve suradnike i župljane.  

 Čašćenje bl. Marije od Propetog Petković je u utorak, 9. u mjesecu, s litanijama, molitvom i 
čašćenjem relikvija, uz misu. 

 Krsna kateheza je u srijedu, 10. listopada u 19:30 u župnom domu. 
 Na nadbiskupijsko hodočašće ide se u  četvrtak, 11. listopada 2018. Polazak je u 15:30 s 

autobusnog kolodvora. Misa je u 17:30 u đakovačkoj katedrali.  
 U četvrtak, 11. listopada u župnoj crkvi u Valpovu misa je u 8:00. Nema večernje mise u 18:30. 
 Liturgijska/Biblijska skupina ima sastanak u petak u mjesecu 19:00, 12. listopada 2018.  
 Regionalni susret osoba s invaliditetom i članovima njihovih obitelji je u subotu, 13. listopada 2018. 

u Osijeku. 
 Nedjelja  zahvalnica za plodove zemlje i plodove rada je u nedjelju, 14. listopada 2018. na misi u 

9:30. Donesite svoje plodove zemlje do petka. Pecivo –kiflice donesite u nedjelju. Blagovat ćemo ih 
poslije mise zajedno. 

 Dan župnog pohoda Karmelu u Đakovačkoj Breznici je u nedjelju, 14. listopada s polaskom u 
14:00. U pohodu se nosi prikupljena hrana u župi. Dar i prilog u hrani skupljat će se  od 8. listopada 
svaki dan od 17:00 do 18:00 u pastoralnom centru. Prijevoz se organizira s prijavom u župnom uredu 
i s doplatom prijevoza od 20 kn.  

 Radovi na pročelju župnog doma se nastavljaju. Led rasvjeta je postavljena u župnoj crkvi prošli 
tjedan. A sad to treba i platiti!!!! 

 Misijska nedjelja je 21. listopada 2018. Molitve i milostinja je za misije. 
 Najnovije župne novosti možete pratiti svakodnevno na facebook stranici župe Valpovo.  
 Dekanatski susret obitelji i bračnih parova bit će u drugi ponedjeljak, 15. listopada 2018. u 

Valpovu, u pastoralnom centru u 19:00. 
 
 

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

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


Župna crkva Valpovo  

 nakane sv. misa 2018. 
 

7. 10. nedjelja                     8:00     
27. nedjelja kroz godinu – B -                                                                     
                                            9:30 
 
 
                                          18:30 
 

- za župljane  
 
+Petar Zvonimir Mandić 
+Zvonko Petar Babok 
 
+Anđa, Pero i Ivan Zelić 
 

8. 10. ponedjeljak              18:30      
27. tjedan kroz godinu 
 

+ Branislav, Đuro i Kata Štoos 
+ Nikola, Agneza i Žiga Lovrić 
 

9. 10. utorak                       18:30              
27. tjedan kroz godinu 
Čačšćenje bl, Marije Petković 
 

+ Agica i Jozo Alšić 
+ Katarina i Franjo Kraus 
+ Nevenka i Hrvoje Dumančić 
 

10. 10. srijeda                     18:30 
27. tjedan kroz godinu 
               

  + Tatjana Turčinović Sršić 
  + Ljudevit i Ana Kiš 
 

11. 9. četvrtak                    8:00 
27. tjedan kroz godinu 
 
nadbiskupijsko hodočašće u 
Đakovo,  
 

 + Verica Pađen 
 + Ivan Kvakan 
  
nema mise u 18:30 

12. 10. petak                       18:30       
27. tjedan kroz godinu 
    

+Nikola Jurič i +obitelji Jurič 
+Miro i Ivica Vrkljan 

13. 10. subota                    8:00              
BDM u subotu 
 

+Đuro, Mijo i Kata Šikić 
+Slavko i Kata Čorić 

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

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

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



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

ŽUPNI OGLASI  - 7. listopada 2018. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 

 Lukno na filijalama:  
Vinogradci  11. studenog 2018. plaćanje lukna i zvonarine od 16:00 do 17:00. 
Bocanjevci, tijekom cijele godine, uz misu nedjeljom ili srijedom. 

 Na nadbiskupijsko hodočašće ide se u  četvrtak, 11. listopada 2018. Polazak 
je u 15:30 iz Valpova, u 15:40 iz Šaga. Misa je u 17:30 u đakovačkoj katedrali.  
 Dan župnog pohoda Karmelu u Đakovačkoj Breznici je u drugu nedjelju, 14. 

listopada s polaskom u 14:00. U pohodu se nosi prikupljena hrana u župi. Nije 
lijepo doći praznih ruku. Dar i prilog u hrani skupljat će se  od 8. listopada u 
crkvi. Prijevoz  se organizira s prijavom zvonarici i s doplatom prijevoza od 20 
kn.  
 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:  

Šag: srijeda u 15:00, subota u 10:00, župni vikar/kapelan 
Bocanjevci/Gorica: srijeda u 10:00 ili 16:00, subota u 11:00, župni vikar/kapelan 
Vinogradci: četvrtak, u 10:00 ili 16:00, subota u 12:00, župni vikar/kapelan. 
Nard: subota: 2. 3. i 4. r. u 10:00, 5. 6. 7. 8. u 11:00, 1. i 2. r. sr. š.  u 15:00,  
Ankica Ranogajec, animatorica župne kateheze. 

Šag:  
7. listopada 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
14. listopada 2018. Šag u 9:30 ispovijed, u 10:00 misa (JE) 
21. listopada 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
 
Nard: 
7. listopada 2018. Nard u 9:30 misa  (JM) 
14. listopada 2018. Nard u 8:30 misa (JE) 
21. listopada 2018. Nard u 9:30 misa  (JM) 
 
Vinogradci: 
7. listopada 2018. Vinogradci, crkveni god,  

ispovijed u 10.30,  misa u 11:00 (JE) 
14. listopada 2018. Vinogradci u 8:30 misa (JM) 
21. listopada 2018. Vinogradci u 9:30 misa (ZM) 
 
  



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 
ŽUPNI OGLASI  - 7. listopada 2018. 

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

 Dan župnog pohoda Karmelu u Đakovačkoj Breznici je u drugu 
nedjelju, 14. listopada s polaskom u 14:00. U pohodu se nosi 
prikupljena hrana u župi. Nije lijepo doći praznih ruku. Dar i prilog u 
hrani skupljat će se  od 8. listopada u crkvi. Prijevoz  se organizira s 
prijavom zvonari i s doplatom prijevoza od 20 kn.  
 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:  

Šag: srijeda u 15:00, subota u 10:00, župni vikar/kapelan 
Bocanjevci/Gorica: srijeda u 10:00 ili 16:00, subota u 11:00, župni vikar/kapelan 
Vinogradci: četvrtak, u 10:00 ili 16:00, subota u 12:00, župni vikar/kapelan. 
Nard: subota: 2. 3. i 4. r. u 10:00, 5. 6. 7. 8. u 11:00, 1. i 2. r. sr. š.  u 15:00,  
Ankica Ranogajec, animatorica župne kateheze. 

 
 
7. listopada 2018. Bocanjevci u 9:30 misa  (JE) 
 
10. listopada 2018. srijeda 17:00 misa 
 
14. listopada 2018. Gorica u 9:30 misa  (JM) 
 
17. listopada 2018. srijeda 17:00 misa 
 
21. listopada 2018. Bocanjevci, klečanje,  

ispovijed u 10.30,  misa u 11:00 (ZM) 
 
25. listopada 2018. srijeda 17:00 misa 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

7. listopada  2018. 

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 Lukno na filijalama:  
Nard 7. listopada 2018. plaćanje lukna i zvonarine od 14:30 do 15:30  
Šag 7. listopada 2018. plaćanje lukna  od 16:00 do 17:00. 
Vinogradci  11. studenog 2018. plaćanje lukna i zvonarine od 16:00 do 17:00. 
Bocanjevci, tijekom cijele godine, uz misu nedjeljom ili srijedom. 
 Na nadbiskupijsko hodočašće ide se u  četvrtak, 11. listopada 2018. Polazak 

je u 15:30 iz Valpova, u 15:40 iz Šaga. Misa je u 17:30.  
 Dan župnog pohoda Karmelu u Đakovačkoj Breznici je u drugu nedjelju, 14. 

listopada s polaskom u 14:00. U pohodu se nosi prikupljena hrana u župi. Nije 
lijepo doći praznih ruku. Dar i prilog u hrani skupljat će se  od 8. listopada u 
crkvi. Prijevoz  se organizira s prijavom zvonari i s doplatom prijevoza od 20 
kn.  

 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:  

Šag: srijeda u 15:00, subota u 10:00, župni vikar/kapelan 
Bocanjevci/Gorica: srijeda u 10:00 ili 16:00, subota u 11:00, župni vikar/kapelan 
Vinogradci: četvrtak, u 10:00 ili 16:00, subota u 12:00, župni vikar/kapelan. 
Nard: subota: 2. 3. i 4. r. u 10:00, 5. 6. 7. 8. u 11:00, 1. i 2. r. sr. š.  u 15:00,  
Ankica Ranogajec, animatorica župne kateheze. 

 
7. listopada 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
7. listopada 2018. Nard u 9:30 misa  (JM) 
7. listopada 2018. Bocanjevci u 9:30 misa  (JE) 
7. listopada 2018. Vinogradci, crkveni god,  

ispovijed u 10.30,  misa u 11:00 (JE) 
 
14. listopada 2018. Nard u 8:30 misa (JE) 
14. listopada 2018. Šag u 9:30 ispovijed, u 10:00 misa (JE) 
14. listopada 2018. Gorica u 9:30 misa  (JM) 
14. listopada 2018. Vinogradci u 8:30 misa (JM) 
 
21. listopada 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
21. listopada 2018. Nard u 9:30 misa  (JM) 
21. listopada 2018. Vinogradci u 9:30 misa (ZM) 
21. listopada 2018. Bocanjevci, klečanje,  

ispovijed u 10.30,  misa u 11:00 (ZM) 
 
 



                

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

28. NEDJELJA KROZ GODINU - B –  
NEDJELJA ZAHVALNICA 

             14. listopada 2018. 
                                  www.zupa.valpovo.com 

 

 Neformalno druženje župljana je poslije mise u pastoralnom centru. 

 Dan župnog pohoda Karmelu u Đakovačkoj Breznici je danas s polaskom iz Šaga u 13:50, iz 
Valpova u 14:00 s autobusnog kolodvora, iz Vinogradaca u 14:10, iz Bocanjevaca u 14.20.  

 Susreti mladih je nedjeljom u 19:30. 

 Ministrantski sastanak svake subote u 9:00. 

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

 Župni program ili župni običajnik je podijeljen po župi po adresama. Ako netko nije dobio, može ga 
uzeti u crkvi. Da bi se mogao platiti Običajnik, svoj dobrovoljni prilog ste dali u milostinji, nadam se.  

 Misijska nedjelja je 21. listopada 2018. Molitve i milostinja je za misije. 
 

 Dekanatski susret obitelji i bračnih parova je u ponedjeljak, 15. listopada 2018. u Valpovu, u 
pastoralnom centru u 19:00. Tema je: “Bračni tim”. Voditelji su Marina i Slaven Školka. 
 
 

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

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


Župna crkva Valpovo  

 nakane sv. misa 2018. 
 

14. 10. nedjelja                     8:00     
28. nedjelja kroz godinu – B -                                                                     
                                            9:30 
 
                                          18:30 
 

- za župljane  
 
+ Marija i Ivan Kruder 
 
+ obitelji Batinić 
 

15. 10. ponedjeljak              18:30      
sv. Terezija Avilska, dj. i cn. 
 

+ Kata i Boris Jelušić 
+ Josip i Ana Cvenić 
 

16. 10. utorak                      18:30              
28. tjedan kroz godinu 
 

+ Vlado i Marica Majetić 
+ Tomo, Kuzman i Janja Balentić 
 

17. 10. srijeda                     18:30 
sv. Ignacije Antiohijski, b. i mč. 
              

  + Žiga Getto 
  + Ana Kiš 
  +Jelka Vinković 
 

18. 9. četvrtak                    18:30 
sv. Luka, ev. 
 

 + Luka i Lenka Rajčevac 
 + obitelji Cvenić 
  

19. 10. petak                       18:30       
28. tjedan kroz godinu 
    

+ Kata Šimić 
+ Marin Šarac 

20. 10. subota                    8:00              
BDM u subotu 
 

+ Milan Peterlić 
+ Mara Skokić i +obitelji Skokić 

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

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

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



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

ŽUPNI OGLASI  - 14. listopada 2018. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 

 Lukno na filijalama:  
Vinogradci  11. studenog 2018. plaćanje lukna i zvonarine od 16:00 do 17:00. 
Bocanjevci, tijekom cijele godine, uz misu nedjeljom ili srijedom. 

 Dan župnog pohoda Karmelu u Đakovačkoj Breznici je danas s polaskom iz 
Šaga u 13:50, iz Valpova u 14:00, iz Vinogradaca u 14:10, iz Bocanjevaca u 
14.20.  
 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:  

Šag: subota u 10:00, župni vikar/kapelan 
Bocanjevci/Gorica: subota u 11:00, župni vikar/kapelan 
Vinogradci: subota u 12:00, župni vikar/kapelan. 
Nard: subota: 2. 3. i 4. r. u 10:00, 5. 6. 7. 8. u 11:00, 1. i 2. r. sr. š.  u 15:00,  
Ankica Ranogajec, animatorica župne kateheze. 

Šag:  
14. listopada 2018. Šag u 9:30 ispovijed, u 10:00 misa (JE) 
21. listopada 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
28. listopada 2018. Šag u 9:30 misa (JE) 
 
Nard: 
14. listopada 2018. Nard u 8:30 misa (JE) 
21. listopada 2018. Nard u 9:30 misa  (JM) 
28. listopada 2018. Nard u 8:30 misa (JE) 
 
Vinogradci: 
14. listopada 2018. Vinogradci u 8:30 misa (JM) 
21. listopada 2018. Vinogradci u 9:30 misa (ZM) 
28. listopada 2018. Vinogradci u 8:30 misa (JM) 
 
  



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 
ŽUPNI OGLASI  - 14. listopada 2018. 

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

 Dan župnog pohoda Karmelu u Đakovačkoj Breznici je danas s polaskom iz 
Šaga u 13:50, iz Valpova u 14:00, iz Vinogradaca u 14:10, iz Bocanjevaca u 
14.20.  

 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:  
Šag: subota u 10:00, župni vikar/kapelan 
Bocanjevci/Gorica: subota u 11:00, župni vikar/kapelan 
Vinogradci: subota u 12:00, župni vikar/kapelan. 

 
 
14. listopada 2018. Gorica u 9:30 misa  (JM) 
 
17. listopada 2018. srijeda 17:00 misa 
 
21. listopada 2018. Bocanjevci, klečanje,  

ispovijed u 10.30,  misa u 11:00 (ZM) 
 
25. listopada 2018. srijeda 17:00 misa 
 
28. listopada 2018. Bocanjevci u 9:30 misa  (JM) 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

14. listopada  2018. 

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 Lukno na filijalama:  
Vinogradci  11. studenog 2018. plaćanje lukna i zvonarine od 16:00 do 17:00. 
Bocanjevci, tijekom cijele godine, uz misu nedjeljom ili srijedom. 
 Dan župnog pohoda Karmelu u Đakovačkoj Breznici je danas s polaskom iz 

Šaga u 13:50, iz Valpova u 14:00, iz Vinogradaca u 14:10, iz Bocanjevaca u 
14.20.  

 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:  
Šag: subota u 10:00, župni vikar/kapelan 
Bocanjevci/Gorica: subota u 11:00, župni vikar/kapelan 
Vinogradci: subota u 12:00, župni vikar/kapelan. 
Nard: subota: 2. 3. i 4. r. u 10:00, 5. 6. 7. 8. u 11:00, 1. i 2. r. sr. š.  u 15:00,  
Ankica Ranogajec, animatorica župne kateheze. 

 
14. listopada 2018. Nard u 8:30 misa (JE) 
14. listopada 2018. Šag u 9:30 ispovijed, u 10:00 misa (JE) 
14. listopada 2018. Gorica u 9:30 misa  (JM) 
14. listopada 2018. Vinogradci u 8:30 misa (JM) 
 
21. listopada 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
21. listopada 2018. Nard u 9:30 misa  (JM) 
21. listopada 2018. Vinogradci u 9:30 misa (ZM) 
21. listopada 2018. Bocanjevci, klečanje,  

ispovijed u 10.30,  misa u 11:00 (ZM) 
 
28. listopada 2018. Nard u 8:30 misa (JE) 
28. listopada 2018. Šag u 9:30 misa (JE) 
28. listopada 2018. Vinogradci u 8:30 misa (JM) 
28. listopada 2018. Bocanjevci u 9:30 misa  (JM) 
 
 
 



                

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

29. NEDJELJA KROZ GODINU - B –  
MISIJSKA NEDJELJA 

             21. listopada 2018. 
                                  www.zupa.valpovo.com 

 

 Misijska nedjelja je danas. Molitve i milostinja je za misije. 

 U Bocanjevcima je godišnje klečanje, danas, na nedjelju poslije sv. Luke, ev. s misom u 11:00 

 Neformalno druženje župljana je poslije mise u pastoralnom centru. 

 Susret mladih je nedjeljom u 19:30. 

 Ministrantski sastanak svake subote u 9:00. 

 Euharistijsko klanjanje je u četvrtak u mjesecu poslije mise. 

 Liturgijska/Biblijska skupina ima sastanak u petak u 17:00.  
 

 Koncert u organizaciji Grada Valpova: FANTASIA POETICA, Barokna glazba tragom lirike Nikole 
Zrinskog i Frana Krste Frankopana, (Marta Schwaiger, sopran, Zoran Kelava, narator, Igor Paro, teorba, 
barokna gitara, citern), bit će u župnoj crkvi u petak, 26. listopada 2018. u 19:00. 

 OTVORENA CRKVA je svaki dan od 09:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00. Sastanak svih 
dežurnih i koji to žele biti u sljedećem mjesecu je u srijedu 24. listopada 2018. u 19:00. 

 Radionica roditelje prvopričesnika je u ponedjeljak, 22. listopada u 19:30 
 Predstavljanje prvopričesnika bit će u nedjelju, 28. listopada 2018. na misi u 9.30 sati. 
 Radovi na pročelju župnog doma napreduju. Darovi za obnovu su potrebni. 
 Lukno je dužnost svih župljana, a ne samo jedne trećine. 

 
 
 
 
 

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

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


Župna crkva Valpovo  

 nakane sv. misa 2018. 
 

21. 10. nedjelja                     8:00     
28. nedjelja kroz godinu – B -                                                                     
                                            9:30 
 
                                          18:30 
 

- za župljane  
 
+ Dragutin Matić 
 
+ Marko, Ana i Josip Bošnjak 
 

22. 10. ponedjeljak              18:30      
sv. Ivan Pavao II, p 
 

+ Ljudevit Ivić 
+ ob. Milošević 
 

23. 10. utorak                      18:30              
sv. Ivan Kapistran, pz. 
 

+ Velimir Skokić 
+ Gustav Stanić i ob. Pihler 
 

24. 10. srijeda                     18:30 
29. tjedan kroz godinu 
 

  + Dragan i Marija Mijatović  
  + Marica Obadić 
 

25. 9. četvrtak                    18:30 
29. tjedan kroz godinu 
 

 + Darko Ivić 
 + Andrija i Franka Šokac i ob. Šokac 
  

26. 10. petak                       18:30       
sv. Dimitrije, đ. mč. 
    

+ Reza i Tomo Kokić 
+ Stjepan i Željko Kokić 
+ Davor Ivić 

27. 10. subota                    8:00              
BDM u subotu 
 

+ Josip Rakmić 
+ Mane(m) Popović, Ivan, Ljubica, 
Franjo i Petar Mihaliček 

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

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

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



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

ŽUPNI OGLASI  - 21. listopada 2018. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 

 Lukno na filijalama:  
Vinogradci  11. studenog 2018. plaćanje lukna i zvonarine od 16:00 do 17:00. 
Bocanjevci, tijekom cijele godine, uz misu nedjeljom ili srijedom. 

 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:  
Šag: subota u 10:00, župni vikar/kapelan 
Bocanjevci/Gorica: subota u 11:00, župni vikar/kapelan 
Vinogradci: subota u 12:00, župni vikar/kapelan. 
Nard: subota: 2. 3. i 4. r. u 10:00, 5. 6. 7. 8. u 11:00, 1. i 2. r. sr. š.  u 15:00,  
Ankica Ranogajec, animatorica župne kateheze. 

Šag:  
21. listopada 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
28. listopada 2018. Šag u 9:30 misa (JE) 
1.studenog 2018. SVI SVETI 

Šag,   9:00 misa i blagoslov grobova poslije mise, (župnik). 
4. studenog 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
 
Nard: 
21. listopada 2018. Nard u 9:30 misa  (JM) 
28. listopada 2018. Nard u 8:30 misa (JE) 
1.studenog 2018. SVI SVETI 

Nard,  11:00 misa i blagoslov grobova poslije mise, (župnik).  
4. studenog 2018. Nard u 9:30 misa  (JM) 
4. studenog 2018. Bocanjevci u 8:30 misa  (JE) 
4. studenog 2018. Vinogradci u 9:30 misa (JE) 
 
Vinogradci: 
21. listopada 2018. Vinogradci u 9:30 misa (ZM) 
28. listopada 2018. Vinogradci u 8:30 misa (JM) 
1.studenog 2018. SVI SVETI 

Vinogradci,  9:00 misa i blagoslov grobova poslije mise, (kapelan).  
4. studenog 2018. Vinogradci u 9:30 misa (JE) 
 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  - 21. listopada 2018. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:  
Šag: subota u 10:00, župni vikar/kapelan 
Bocanjevci/Gorica: subota u 11:00, župni vikar/kapelan 
Vinogradci: subota u 12:00, župni vikar/kapelan. 

 
 
21. listopada 2018. Bocanjevci, klečanje,  

ispovijed u 10.30,  misa u 11:00 (ZM) 
 
25. listopada 2018. srijeda 17:00 misa 
 
28. listopada 2018. Bocanjevci u 9:30 misa  (JM) 
 
1.studenog 2018. SVI SVETI 

Bocanjevci,  12:00 misa i blagoslov grobova poslije mise, (kapelan).  
 

2. studenog 2018. Dušni dan 
Bocanjevci, 17:00 misa 

4. studenog 2018. Bocanjevci u 8:30 misa  (JE) 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

21. listopada  2018. 

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 Lukno na filijalama:  
Vinogradci  11. studenog 2018. plaćanje lukna i zvonarine od 16:00 do 17:00. 
Bocanjevci, tijekom cijele godine, uz misu nedjeljom ili srijedom. 

 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:  
Šag: subota u 10:00, župni vikar/kapelan 
Bocanjevci/Gorica: subota u 11:00, župni vikar/kapelan 
Vinogradci: subota u 12:00, župni vikar/kapelan. 
Nard: subota: 2. 3. i 4. r. u 10:00, 5. 6. 7. 8. u 11:00, 1. i 2. r. sr. š.  u 15:00,  
Ankica Ranogajec, animatorica župne kateheze. 

 
21. listopada 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
21. listopada 2018. Nard u 9:30 misa  (JM) 
21. listopada 2018. Vinogradci u 9:30 misa (ZM) 
21. listopada 2018. Bocanjevci, klečanje,  

ispovijed u 10.30,  misa u 11:00 (ZM) 
 
28. listopada 2018. Nard u 8:30 misa (JE) 
28. listopada 2018. Šag u 9:30 misa (JE) 
28. listopada 2018. Vinogradci u 8:30 misa (JM) 
28. listopada 2018. Bocanjevci u 9:30 misa  (JM) 
 
1.studenog 2018. SVI SVETI 

Šag,   9:00 misa i blagoslov grobova poslije mise, (župnik).  
Nard,  11:00 misa i blagoslov grobova poslije mise, (župnik).  
Vinogradci,  9:00 misa i blagoslov grobova poslije mise, (kapelan). 
Bocanjevci,  12:00 misa i blagoslov grobova poslije mise, (kapelan). 
 

2. studenog 2018. Dušni dan, Bocanjevci u 17:00 misa 
 
4. studenog 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
4. studenog 2018. Nard u 9:30 misa  (JM) 
4. studenog 2018. Bocanjevci u 8:30 misa  (JE) 
4. studenog 2018. Vinogradci u 9:30 misa (JE) 
 
 



                

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

30. NEDJELJA KROZ GODINU - B –  
             28. listopada 2018. 

                                  www.zupa.valpovo.com 
 

 Predstavljanje prvopričesnika je danas na misi u 9.30 sati. 
 Neformalno druženje župljana je poslije mise u pastoralnom centru. 
 Zajednica Vjera i svjetlo ima svoj mjesečni susret na četvrtu nedjelju u mjesecu poslije podne sa 

sudjelovanjem na večernjoj misi. 
 Susret mladih je danas u 19:30, nadalje petkom u 20:30. 

 Župa sv. Josipa Radnika u Belišću poziva na tribinu „Vjernik – nevjernik: mogućnost(i) dijaloga“, 
na kojoj će gostovati istaknuti svećenik, teolog i sveučilišni profesor dr. sc. Tonči Matulić s 
Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Tribina će biti održana u utorak, 30. listopada 2018. g., 
u 19.00 u Velikoj vijećnici grada Belišća. Ulaz slobodan. 

 U srijedu, 31. listopada, večer uoči Svih Svetih, mladi pripremaju molitvu i klanjanje u crkvi u 
21:00. Pozvani su svi mladi.  

 OTVORENA CRKVA je svaki dan od 09:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00. Sastanak svih 
dežurnih i koji to žele biti u sljedećem mjesecu je u srijedu 31. listopada 2018. u 19:00. Tada ćemo 
napraviti dvotjedni raspored. 

 Pokret Božjeg milosrđa ima mjesečni susret na prvi četvrtak u mjesecu poslije svete mise. 
 SVI SVETI, 1. studenog 2018. u četvrtak. Mise u župnoj crkvi su u 8:00 i 18:30.  

Zajednički blagoslov grobova pred kapelicom na groblju u Valpovu je u 14:00 i još sat vremena 
pojedinačno. 
Mise i blagoslov grobova poslije mise na svim filijalama na Sve Svete: 
Šag,   9:00 misa i blagoslov grobova poslije mise. 
Nard,  11:00 misa i blagoslov grobova poslije mise.  
Vinogradci,  9:00 misa i blagoslov grobova poslije mise. 
Bocanjevci,  12:00 misa i blagoslov grobova poslije mise. 

 Dušni dan, 2. studenog 2018. petak, mise u župnoj crkvi su u 8:00 i 18:30.  
Misa u kapelici na groblju u Valpovu na Dušni dan je u 15:00.  
Blagoslov grobova na Dušni dan, 2. studenog pojedinačno od 9:00 do 10:00 i od 15:30 do 16:30. 
Misa u Bocanjevcima na Dušni dan je u 17:00. 

 Prvi petak je 2. studenog 2018. Ispovijed za prvi petak je svaki dan pola sata prije jutarnje mise. 
Ispit savjesti je na prvi petak u 17:30. Pobožnost je na prvi petak poslije večernje mise s litanijama 
Srcu Isusovom i euharistijskim blagoslovom. 

 Župna tribina u Valpovu je u drugi ponedjeljak, 5. studenog 2018. u 19:30 koju će imati fra 
Branko Janjić, župnik i gvardijan u Belišću s temom: Subliminalne (skrivene) poruke u 
popularnoj kulturi. Na tribinu su pozvani svi župljani i župni suradnici. Posebno su pozvani 
roditelji krizmanika. 

 Radovi na pročelju župnog doma napreduju. Darovi za obnovu su potrebni. 
 Lukno je dužnost svih župljana, a ne samo jedne trećine. 
 Nedjelja bračnih jubileja je 11. studenog 2018. /nedjelja/ na misi u 8:00. Oni koji žele obnoviti 

svoja bračna obećanja, a imaju godišnjicu braka ove godine (npr. 20. 25. 30. 40. 50. itd.) neka se jave 
u župnom uredu. 

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

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


Župna crkva Valpovo  

 nakane sv. misa 2018. 
 

28. 10. nedjelja                     8:00     
30. nedjelja kroz godinu – B -                                                                     
                                            9:30 
 
                                          18:30 
 

- za župljane  
 
+ Đuro Sopić 
 
+ obitelji Matić 
 

29. 10. ponedjeljak              18:30      
30. tjedan kroz godinu 
 

+ Tomislav Runje,  
+ obitelji Runje i +obitelji Majdenić 
+ Valerijo Vittadello 

 
30. 10. utorak                      18:30              
30. tjedan kroz godinu 
 

+ Milan Peterlić 
+ Marija, Stjepan i Stjepan Strabić 
 

31. 10. srijeda                     18:30 
30. tjedan kroz godinu 
 

  + Jozo Andričić  
  + Marija i Ivan Pavošević 
 

1. 11. četvrtak                    8:00 
SVI SVETI 
                                           18:30 

-  za župljane  
 

- na nakanu 
 

2. 11. petak                           8:00       
DUŠNI DAN 
misa na groblju                   15:00 
Bocanjevci                          17:00 
                                            18:30 

+ za sve vjerne mrtve 
 
+ za sve vjerne mrtve 
+ za sve vjerne mrtve 
+ za sve vjerne mrtve 
 

3. 11. subota                    8:00              
BDM u subotu 
 

+ Mijo i Kata Pavošević 
+ Josip Brkić 

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

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

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



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

ŽUPNI OGLASI  - 28. listopada 2018. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 

 Lukno na filijalama:  
Vinogradci  11. studenog 2018. plaćanje lukna i zvonarine od 16:00 do 17:00. 
Bocanjevci, tijekom cijele godine, uz misu nedjeljom ili srijedom. 

 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:  
Šag: subota u 10:00, župni vikar/kapelan 
Bocanjevci/Gorica: subota u 11:00, župni vikar/kapelan 
Vinogradci: subota u 12:00, župni vikar/kapelan. 
Nard: subota: 2. 3. i 4. r. u 10:00, 5. 6. 7. 8. u 11:00, 1. i 2. r. sr. š.  u 15:00,  
Ankica Ranogajec, animatorica župne kateheze. 

Šag:  
28. listopada 2018. Šag u 9:30 misa (JE) 
1.studenog 2018. SVI SVETI 

Šag,   9:00 misa i blagoslov grobova poslije mise, (župnik). 
4. studenog 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
11. studenog 2018. Šag u 9:30 misa (JM) 
18. studenog 2018. Šag u 8:30 misa (ZM) 
 
Nard: 
28. listopada 2018. Nard u 8:30 misa (JE) 
1.studenog 2018. SVI SVETI 

Nard,  11:00 misa i blagoslov grobova poslije mise, (župnik).  
4. studenog 2018. Nard u 9:30 misa  (JM) 
4. studenog 2018. Bocanjevci u 8:30 misa  (JE) 
4. studenog 2018. Vinogradci u 9:30 misa (JE) 
11. studenog 2018. Nard u 8:30 misa (JM) 
18. studenog 2018. Nard u 9:30 misa  (ZM) 
 
Vinogradci: 
28. listopada 2018. Vinogradci u 8:30 misa (JM) 
1.studenog 2018. SVI SVETI 

Vinogradci,  9:00 misa i blagoslov grobova poslije mise, (kapelan).  
4. studenog 2018. Vinogradci u 9:30 misa (JE) 
18. studenog 2018. Vinogradci u 8:30 misa (JM) 
 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  - 28. listopada 2018. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:  
Šag: subota u 10:00, župni vikar/kapelan 
Bocanjevci/Gorica: subota u 11:00, župni vikar/kapelan 
Vinogradci: subota u 12:00, župni vikar/kapelan. 
 
28. listopada 2018. Bocanjevci u 9:30 misa  (JM) 
 
1.studenog 2018. SVI SVETI 

Bocanjevci,  12:00 misa i blagoslov grobova poslije mise, (kapelan).  
 

2. studenog 2018. Dušni dan 
Bocanjevci, 17:00 misa 

4. studenog 2018. Bocanjevci u 8:30 misa  (JE) 
 
7. studenog 2018. Bocanjevci 17:00 misa 
 
14. studenog 2018. Bocanjevci 17:00 misa 
 
18.studenog 2018. Bocanjevci u 9:30 misa  (JM) 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO
ŠAG – NARD – VINOGRADCI 

I ŽUPA BOCANJEVCI 
28. listopada  2018.

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30.
 Lukno na filijalama:
Vinogradci  11. studenog 2018. plaćanje lukna i zvonarine od 16:00 do 17:00. 
Bocanjevci, tijekom cijele godine, uz misu nedjeljom ili srijedom. 

 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:
Šag: subota u 10:00, župni vikar/kapelan 
Bocanjevci/Gorica: subota u 11:00, župni vikar/kapelan 
Vinogradci: subota u 12:00, župni vikar/kapelan. 
Nard: subota: 2. 3. i 4. r. u 10:00, 5. 6. 7. 8. u 11:00, 1. i 2. r. sr. š.  u 15:00, 
Ankica Ranogajec, animatorica župne kateheze. 

28. listopada 2018. Nard u 8:30 misa (JE)
28. listopada 2018. Šag u 9:30 misa (JE)
28. listopada 2018. Vinogradci u 8:30 misa (JM)
28. listopada 2018. Bocanjevci u 9:30 misa  (JM)

1.studenog 2018. SVI SVETI 
Šag,   9:00 misa i blagoslov grobova poslije mise, (župnik).  
Nard,  11:00 misa i blagoslov grobova poslije mise, (župnik).  
Vinogradci,  9:00 misa i blagoslov grobova poslije mise, (kapelan). 
Bocanjevci,  12:00 misa i blagoslov grobova poslije mise, (kapelan). 

2. studenog 2018. Dušni dan, Bocanjevci u 17:00 misa

4. studenog 2018. Šag u 8:30 misa (JM)
4. studenog 2018. Nard u 9:30 misa  (JM)
4. studenog 2018. Bocanjevci u 8:30 misa  (JE)
4. studenog 2018. Vinogradci u 9:30 misa (JE)

11. studenog 2018. Nard u 8:30 misa (JM)
11. studenog 2018. Šag u 9:30 misa (JM)

18.studenog 2018. Šag u 8:30 misa (ZM) 
18.studenog 2018. Nard u 9:30 misa  (ZM) 
18.studenog 2018. Vinogradci u 8:30 misa (JM) 
18.studenog 2018. Bocanjevci u 9:30 misa  (JM) 



                  

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

31. NEDJELJA KROZ GODINU - B –  
             4. studenog 2018. 

                                  www.zupa.valpovo.com 
 

 
 Neformalno druženje župljana je poslije mise u pastoralnom centru. 
 OTVORENA CRKVA je svaki dan od 09:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00. Raspored dežuranja 

ostaje isti za slijedećih mjesec dana. 
 Mise vezane uz datum za prvo polugodište 2019. godine počinju se upisivati od sutra u župnom 

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

 Župna tribina u Valpovu je u ponedjeljak, 5. studenog 2018. u 19:30 koju će imati fra Branko 
Janjić, župnik i gvardijan u Belišću s temom: Subliminalne (skrivene) poruke u popularnoj 
kulturi. Na tribinu su pozvani svi župljani i župni suradnici. Posebno su pozvani roditelji 
krizmanika. 

 Euharistijsko klanjanje je u četvrtak poslije mise. 

 Krsna kateheza je četvrtak, 8. studenog u 19:30. 

 Čašćenje bl. Marije od Propetog Petković je u petak, 9. u mjesecu, s litanijama, molitvom i 
čašćenjem relikvija, uz misu. 

 Liturgijska/Biblijska skupina ima sastanak u petak, 9. studenog 2018. u 19:00. 
 Susret mladih je petkom u 20:30. 

 Nedjelja bračnih jubileja je u nedjelju, 11. studenog 2018. na misi u 8:00. Oni koji žele obnoviti 
svoja bračna obećanja, a imaju godišnjicu braka ove godine (npr. 20. 25. 30. 40. 50. itd.) neka se jave 
u župnom uredu još sutra. 

 

 

 

 

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

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


Župna crkva Valpovo  

 nakane sv. misa 2018. 
 

4. 11. nedjelja                     8:00     
31. nedjelja kroz godinu – B -                                                                     
                                            9:30 
 
                                          18:30 
 

- za župljane  
 
+ obitelji Podgorčan 
 
+ Josip i Anka Pendić 
 

5. 11. ponedjeljak              18:30      
31. tjedan kroz godinu 
 

+  obitelji Uložnik 
+ Nela i Tomislav Mihaljević 
 

6. 11. utorak                      18:30              
31. tjedan kroz godinu 
 

+ Pavo,Vladimir i Marija Bošnjak 
+ Marija i Katica Ivančević  
+ Stjepan Bungić 
 

7. 11. srijeda                     18:30 
31. tjedan kroz godinu 
 

  +  Marin i Vid Piljić 
  +  Brunela Takač 
 

8. 11. četvrtak                   18:30 
31. tjedan kroz godinu 
 

+ Jure Soldo 
  + Marija i Ivan Lončarić i  
  + obitelji Paulić 
 

9. 11. petak                        18:30 
Čašćenje bl. Marije Petković 

+ obitelji Brkan i Barišić 
  + Pavle i Anica Šovagović      
  + Anica Berak 
+Č.S. Trpimira Temunović 

 
10. 11. subota                    8:00              
BDM u subotu 
 

+ Mario i Andrija Čilički 
+ Franciska Horvat 
+ Stjepan i Teodora Kitak 
 

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

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

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



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

ŽUPNI OGLASI  - 4. studenog 2018. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 

 Nedjelja bračnih jubileja je u nedjelju, 11. studenog 2018. na misi u 
8:00 u Valpovu. Oni koji žele obnoviti svoja bračna obećanja, a imaju 
godišnjicu braka ove godine (npr. 20. 25. 30. 40. 50. itd.) neka se jave u 
župnom uredu još sutra. 

 Lukno na filijalama:  
Vinogradci  11. studenog 2018. plaćanje lukna i zvonarine od 16:00 do 17:00. 
Bocanjevci, tijekom cijele godine, uz misu nedjeljom ili srijedom. 

 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:  
Šag: subota u 10:00, župni vikar/kapelan 
Bocanjevci/Gorica: subota u 11:00, župni vikar/kapelan 
Vinogradci: subota u 12:00, župni vikar/kapelan. 
Nard: subota: 2. 3. i 4. r. u 10:00, 5. 6. 7. 8. u 11:00, 1. i 2. r. sr. š.  u 15:00,  
Ankica Ranogajec, animatorica župne kateheze. 

Šag:  
4. studenog 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
11. studenog 2018. Šag u 9:30 misa (JM) 
18.studenog 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
25. studenog 2018. KRIST KRALJ Šag u 9:30 misa (ZM) 
2. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Šag, ispovijed od 10:30, misa u 11:00 (JE) 
 
Nard: 
4. studenog 2018. Nard u 9:30 misa  (JM) 
11. studenog 2018. Nard u 8:30 misa (JM) 
18.studenog 2018. Nard u 9:30 misa  (JM) 
25. studenog 2018. sv. Katarina, crkveni god, Nard 

ispovijed od 10:30, misa u 11:00 (ZM) 
2. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Nard u 9:30 misa   (JE) 
 
Vinogradci: 
4. studenog 2018. Vinogradci u 9:30 misa (JE) 
18.studenog 2018. Vinogradci u 10:30 ispovijed, u 11:00 misa (JE) 
25. studenog 2018. KRIST KRALJ Vinogradci u 8:30 misa (JM) 
2. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Vinogradci u 9:30 misa (JM) 
 
 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  - 4. studenog 2018. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 Nedjelja bračnih jubileja je u nedjelju, 11. studenog 2018. na misi u 
8:00 u Valpovu. Oni koji žele obnoviti svoja bračna obećanja, a imaju 
godišnjicu braka ove godine (npr. 20. 25. 30. 40. 50. itd.) neka se jave u 
župnom uredu još sutra. 

 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:  
Šag: subota u 10:00, župni vikar/kapelan 
Bocanjevci/Gorica: subota u 11:00, župni vikar/kapelan 
Vinogradci: subota u 12:00, župni vikar/kapelan. 
 
4. studenog 2018. Bocanjevci u 8:30 misa  (JE) 
 
7. studenog 2018. Bocanjevci 17:00 misa 
 
14. studenog 2018. Bocanjevci 17:00 misa 
 
18.studenog 2018. Bocanjevci u 9:30 misa  (JE) 
 
21. studenog 2018. Bocanjevci 17:00 misa 
 
25. studenog 2018. KRIST KRALJ Gorica u 9:30 misa  (JM) 
 
28. studenog 2018. Bocanjevci 17:00 misa 
 
2. prosinca 2018. 1. N. DOŠAŠĆA Bocanjevci u 8:30 misa  (JM) 
 
5. prosinca 2018. Bocanjevci u 6:00 ZORNICA  (JE) 
 
 

 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

4. studenog  2018. 

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 
 Nedjelja bračnih jubileja je u nedjelju, 11. studenog 2018. na misi u 8:00 u 

Valpovu. Oni koji žele obnoviti svoja bračna obećanja, a imaju godišnjicu braka ove 
godine (npr. 20. 25. 30. 40. 50. itd.) neka se jave u župnom uredu još sutra. 

 Lukno na filijalama:  
Vinogradci  11. studenog 2018. plaćanje lukna i zvonarine od 16:00 do 17:00. 
Bocanjevci, tijekom cijele godine, uz misu nedjeljom ili srijedom. 

 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:  
Šag: subota u 10:00, župni vikar/kapelan 
Bocanjevci/Gorica: subota u 11:00, župni vikar/kapelan 
Vinogradci: subota u 12:00, župni vikar/kapelan. 
Nard: subota: 2. 3. i 4. r. u 10:00, 5. 6. 7. 8. u 11:00, 1. i 2. r. sr. š.  u 15:00,  
Ankica Ranogajec, animatorica župne kateheze. 

4. studenog 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
4. studenog 2018. Nard u 9:30 misa  (JM) 
4. studenog 2018. Bocanjevci u 8:30 misa  (JE) 
4. studenog 2018. Vinogradci u 9:30 misa (JE) 
 
11. studenog 2018. Nard u 8:30 misa (JM) 
11. studenog 2018. Šag u 9:30 misa (JM) 
 
18.studenog 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
18.studenog 2018. Nard u 9:30 misa  (JM) 
18.studenog 2018. Bocanjevci u 9:30 misa  (JE) 
18.studenog 2018. Vinogradci u 10:30 ispovijed, u 11:00 misa (JE) 
 
25. studenog 2018. KRIST KRALJ Vinogradci u 8:30 misa (JM) 
25. studenog 2018. KRIST KRALJ Gorica u 9:30 misa  (JM) 
25. studenog 2018. KRIST KRALJ Šag u 9:30 misa (ZM) 
25. studenog 2018. sv. Katarina, crkveni god, Nard 

ispovijed od 10:30, misa u 11:00 (ZM)  
2. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Bocanjevci u 8:30 misa  (JM) 
2. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Vinogradci u 9:30 misa (JM) 
2. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Nard u 9:30 misa   (JE) 
2. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Šag, ispovijed od 10:30, misa u 11:00 (JE) 
 



                  

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

32. NEDJELJA KROZ GODINU - B –  
nedjelja bračnih jubileja 

             11. studenog 2018. 
                                  www.zupa.valpovo.com 

 

 
 Nedjelja bračnih jubileja je danas na misi u 8:00. Čestitamo svim parovima koji su obnovili svoja 

bračna obećanja. 

 Neformalno druženje župljana je poslije mise u pastoralnom centru. 

 Mise vezane uz datum za prvo polugodište 2019. godine upisuju se u župnom uredu.  
 Članovi schönstatskog pokreta, štovatelji Majke Triputa Divne, imaju molitvu i mjesečni susret na 

treći četvrtak u mjesecu poslije mise u crkvi.  
 

 Župna susreti obitelji i bračnih parova bit će u četvrtak, 15. studenog 2018. u 19:30 koji će voditi 
vlč. Josip Erjavac, župni vikar.  Tema je: Konflikt, oprostiti, pomiriti se. 

 Susret mladih je petkom u 20:30. 

 Sastanak ministranata je svake subote u 9:00. 

 Nacionalno spomen-hodočašće u Vukovar je u nedjelju, 18. studenog 2018. Organizacija prijevoza je 
privatna. 
 

 Svjetski dan siromašnih je u nedjelju, 18. studenog 2018. 
 

 

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

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


Župna crkva Valpovo  

 nakane sv. misa 2018. 
 

11. 11. nedjelja                     8:00     
32. nedjelja kroz godinu – B -                                                                     
                                            9:30 
 
                                          18:30 
 

- za župljane  
 
+ Mijo i +obitelji Raštegorac 
 
+ Mira i Franjo Grahovac i  
+ Marija i Josip Ščasni 
 

12. 11. ponedjeljak              18:30      
sv. Jozafat, b. i mč. 
 

+ Stipo Ivić 
+ Ivo i Anica Merčinac 
 

13. 11. utorak                      18:30              
32. tjedan kroz godinu 
 

+ Stjepan i Antun Ilinić 
+ Jozo Ivić 
 

14. 11. srijeda                     18:30 
sv. Nikola Tavelić, pz. i mč. 
 

  + obitelji Setnik 
  + Martin Frič 

15. 11. četvrtak                   18:30 
32. tjedan kroz godinu 
 

+ Kristina i Ante Baković 
  + Katica Hajduković i  
  + Janja Tomin 
 

16. 11. petak                        18:30 
32. tjedan kroz godinu 
 

+ Slavko Mikuličić 
  + Josip, Ivka i Kruno Cvenić 

 
17. 11. subota                    8:00              
BDM u subotu 
 

+ Anđa Ivić 
+ Anica i Ilija Musić 
 

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

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

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



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

ŽUPNI OGLASI  - 11. studenog 2018. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 

 Lukno na filijalama:  
Vinogradci  11. studenog 2018. plaćanje lukna i zvonarine od 16:00 do 17:00. 
Bocanjevci, tijekom cijele godine, uz misu nedjeljom ili srijedom. 

 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:  
Šag: subota u 10:00, župni vikar/kapelan 
Bocanjevci/Gorica: subota u 11:00, župni vikar/kapelan 
Vinogradci: subota u 12:00, župni vikar/kapelan. 
Nard: subota: 2. 3. i 4. r. u 10:00, 5. 6. 7. 8. u 11:00, 1. i 2. r. sr. š.  u 15:00,  
Ankica Ranogajec, animatorica župne kateheze. 

Šag:  
11. studenog 2018. Šag u 9:30 misa (JM) 
18.studenog 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
25. studenog 2018. KRIST KRALJ Šag u 9:30 misa (ZM) 
2. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Šag, ispovijed od 10:30, misa u 11:00 (JE) 
 
Nard: 
11. studenog 2018. Nard u 8:30 misa (JM) 
18.studenog 2018. Nard u 9:30 misa  (JM) 
25. studenog 2018. sv. Katarina, crkveni god, Nard 

ispovijed od 10:30, misa u 11:00 (ZM) 
2. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Nard u 9:30 misa   (JE) 
 
Vinogradci: 
18.studenog 2018. Vinogradci u 10:30 ispovijed, u 11:00 misa (JE) 
25. studenog 2018. KRIST KRALJ Vinogradci u 8:30 misa (JM) 
2. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Vinogradci u 9:30 misa (JM) 
 
 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  -11. studenog 2018. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:  
Šag: subota u 10:00, župni vikar/kapelan 
Bocanjevci/Gorica: subota u 11:00, župni vikar/kapelan 
Vinogradci: subota u 12:00, župni vikar/kapelan. 
 
 
14. studenog 2018. Bocanjevci 17:00 misa 
 
18.studenog 2018. Bocanjevci u 9:30 misa  (JE) 
 
21. studenog 2018. Bocanjevci 17:00 misa 
 
25. studenog 2018. KRIST KRALJ Gorica u 9:30 misa  (JM) 
 
28. studenog 2018. Bocanjevci 17:00 misa 
 
2. prosinca 2018. 1. N. DOŠAŠĆA Bocanjevci u 8:30 misa  (JM) 
 
5. prosinca 2018. Bocanjevci u 6:00 ZORNICA  (JE) 
 
 

 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

11. studenog  2018. 

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

 Lukno na filijalama:  
Vinogradci  11. studenog 2018. plaćanje lukna i zvonarine od 16:00 do 17:00. 
Bocanjevci, tijekom cijele godine, uz misu nedjeljom ili srijedom. 

 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:  
Šag: subota u 10:00, župni vikar/kapelan 
Bocanjevci/Gorica: subota u 11:00, župni vikar/kapelan 
Vinogradci: subota u 12:00, župni vikar/kapelan. 
Nard: subota: 2. 3. i 4. r. u 10:00, 5. 6. 7. 8. u 11:00, 1. i 2. r. sr. š.  u 15:00,  
Ankica Ranogajec, animatorica župne kateheze. 

 
11. studenog 2018. Nard u 8:30 misa (JM) 
11. studenog 2018. Šag u 9:30 misa (JM) 
 
18.studenog 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
18.studenog 2018. Nard u 9:30 misa  (JM) 
18.studenog 2018. Bocanjevci u 9:30 misa  (JE) 
18.studenog 2018. Vinogradci u 10:30 ispovijed, u 11:00 misa (JE) 
 
25. studenog 2018. KRIST KRALJ Vinogradci u 8:30 misa (JM) 
25. studenog 2018. KRIST KRALJ Gorica u 9:30 misa  (JM) 
25. studenog 2018. KRIST KRALJ Šag u 9:30 misa (ZM) 
25. studenog 2018. sv. Katarina, crkveni god, Nard 

ispovijed od 10:30, misa u 11:00 (ZM)  
 

2. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Bocanjevci u 8:30 misa  (JM) 
2. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Vinogradci u 9:30 misa (JM) 
2. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Nard u 9:30 misa   (JE) 
2. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Šag, ispovijed od 10:30, misa u 11:00 (JE) 
 
 

 
 
 
 



                  

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

33. NEDJELJA KROZ GODINU - B –  
DAN SIROMAHA 

             18. studenog 2018. 
                                  www.zupa.valpovo.com 

 
 Papa Franjo prošle godine proglasio je 33. nedjelju kroz godinu danom siromaha.  
 Danas je nacionalno spomen-hodočašće u Vukovar. Franjevci iz Vukovara pozvali su cijelu 

domovinu da u 18:11 zvone sva zvona na crkvama. 
 Neformalno druženje župljana je poslije mise u pastoralnom centru. 

 Sastanak župnog ekonomskog vijeća je u ponedjeljak, 19. studenog u 19:00. Sastanak župnog 
pastoralnog vijeća i vjeroučitelja i animatora župne kateheze bit će drugi ponedjeljak, 26. studenog u 
19:00 

 Sv. Cecilija, zaštitnica pjevanja je u četvrtak, 22. studenog 2018. Pjevači slave svoju zaštitnicu uz 
misu i domjenkom poslije mise. Dječji zbor slavi sv. Ceciliju u petak uz pjevanje u 12:30. 

 Mise vezane uz datum za prvo polugodište 2019. godine upisuju se u župnom uredu.  
Euharistijsko klanjanje je u četvrtak poslije mise.  

 
 Liturgijska-bibijska skupina ima sastanak u petak u 19:00. 
 Susret mladih je petkom u 20:30. 
 Sastanak ministranata je svake subote u 9:00. 

 U nedjelju je Krist Kralj, završetak crkvene-liturgijske godine. 
 U nedjelju, 25. studenog je sv. Katarina Aleksandrijska. U Nardu je crkveni god s misom u 11:00. 
 Dječja radionica Kod snaše prodavat će svoje ukrasne rukotvorine za advent i Božić u nedjelju 

poslije mise. Prihod je za misije. 
 Na advent u Zagreb idu mladi župe Valpovo, Bocanjevci, Belišće i Veliškovci 2. prosinca 2018. 

Prijave su kod župnog vikara. Cijena putovanja je 130 kn. 
 

 

 

 

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

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


Župna crkva Valpovo  

 nakane sv. misa 2018. 
 

18. 11. nedjelja                     8:00     
33. nedjelja kroz godinu – B -                                                                     
DAN SIROMAHA              9:30 
 
                                          18:30 
 

- za župljane  
 
+ Žarko Barišić  
 
+ Kata i Mijo Martinčević i  
+ Pavica i Pavo Erić  
 

19. 11. ponedjeljak              18:30      
33. tjedan kroz godinu 
 

+ Josip, Ivan  i Elizabeta Brkić  
+ Kata Šimić  
 

20. 11. utorak                      18:30              
33. tjedan kroz godinu 
 

+ Filip i Anica Ivančević  
+ Marko, Katica Bogdanić i  
+ Ana Kujavec 
 

21. 11. srijeda                     18:30 
Prikazanje BDM 
 

  + Vladimir Šimić Macan  
  + Marica i Ivan Gebaj  
  + č. s. Marija Goretti Krznar  
 

22. 11. četvrtak                   18:30 
Sv. Cecilija 
 

+ Marko i Katica Bogdanić i 
+Ana Kujavec  

  + Dragutin Donković  
 

23. 11. petak                        18:30 
33. tjedan kroz godinu 
 

+ Marija, Stjepan i Iva (m.) Popušić  
  + Vjekoslav i Ljuba Knapić  

 
24. 11. subota                    8:00              
BDM u subotu 
 

+ Katica Mijatović  
+ Đuro, Katica i Milka Gostinski   
 

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

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

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



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

ŽUPNI OGLASI  - 18. studenog 2018. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 

 Danas je nacionalno spomen-hodočašće u Vukovar. Franjevci iz Vukovara 
pozvali su cijelu domovinu da u 18:11 zvone sva zvona na crkvama. 
 Na advent u Zagreb idu mladi župe Valpovo, Bocanjevci, Belišće i Veliškovci 

2. prosinca 2018. Prijave su kod župnog vikara. Cijena putovanja je 130 kn. 
 U Valpovu, na crkveni god, na svetkovinu Bezgrešnog začeća BDM, u 

subotu, 8. prosinca 2018. mise su u 8:00, u 11:00 i 17:00. 

 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:  
Šag: subota u 10:00, župni vikar/kapelan 
Bocanjevci/Gorica: subota u 11:00, župni vikar/kapelan 
Vinogradci: subota u 12:00, župni vikar/kapelan. 
Nard: subota: 2. 3. i 4. r. u 10:00, 5. 6. 7. 8. u 11:00, 1. i 2. r. sr. š.  u 15:00,  
Ankica Ranogajec, animatorica župne kateheze. 

Šag:  
18.studenog 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
25. studenog 2018. KRIST KRALJ Šag u 9:30 misa (JE) 
2. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Šag, ispovijed od 10:30, misa u 11:00 (ZM) 
9. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Šag u 8:30 misa (JM) 
 
Nard: 
18.studenog 2018. Nard u 9:30 misa  (JM) 
25. studenog 2018. sv. Katarina, crkveni god, Nard 

ispovijed od 10:30, misa u 11:00 (JE) 
2. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Nard u 9:30 misa   (ZM) 
9. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Nard u 9:30 misa (JM) 
 
Vinogradci: 
18.studenog 2018. Vinogradci u 10:30 ispovijed, u 11:00 misa (JE) 
25. studenog 2018. KRIST KRALJ Vinogradci u 8:30 misa (JM) 
2. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Vinogradci u 9:30 misa (JM) 
9. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Vinogradci u 8:30 misa (ZM) 
 
 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  -18. studenog 2018. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 Danas je nacionalno spomen-hodočašće u Vukovar. Franjevci iz Vukovara 
pozvali su cijelu domovinu da u 18:11 zvone sva zvona na crkvama. 

 Na advent u Zagreb idu mladi župe Valpovo, Bocanjevci, Belišće i Veliškovci 2. 
prosinca 2018. Prijave su kod župnog vikara. Cijena putovanja je 130 kn. 

 U Valpovu, na crkveni god, na svetkovinu Bezgrešnog začeća BDM, u subotu, 8. 
prosinca 2018. mise su u 8:00, u 11:00 i 17:00. 

 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:  
Šag: subota u 10:00, župni vikar/kapelan 
Bocanjevci/Gorica: subota u 11:00, župni vikar/kapelan 
Vinogradci: subota u 12:00, župni vikar/kapelan. 
 
 
18.studenog 2018. Bocanjevci u 9:30 misa  (JE) 
 
21. studenog 2018. Bocanjevci 17:00 misa 
 
25. studenog 2018. KRIST KRALJ Gorica u 9:30 misa  (JM) 
 
28. studenog 2018. Bocanjevci 17:00 misa 
 
2. prosinca 2018. 1. N. DOŠAŠĆA Bocanjevci u 8:30 misa  (JM) 
 
5. prosinca 2018. Bocanjevci u 6:00 ZORNICA  (JE) 
 
9. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Gorica u 9:30 misa (ZM) 
 
12. prosinca 2018. Bocanjevci u 6:00 ZORNICA  (JE) 
 

 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

18. studenog  2018. 

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 Danas je nacionalno spomen-hodočašće u Vukovar. Franjevci iz Vukovara 

pozvali su cijelu domovinu da u 18:11 zvone sva zvona na crkvama. 
 Na advent u Zagreb idu mladi župe Valpovo, Bocanjevci, Belišće i Veliškovci 

2. prosinca 2018. Prijave su kod župnog vikara. Cijena putovanja je 130 kn. 
 U Valpovu, na crkveni god, na svetkovinu Bezgrešnog začeća BDM, u 

subotu, 8. prosinca 2018. mise su u 8:00, u 11:00 i 17:00. 

 Župna kateheza za školsku djecu na filijalama:  
Šag: subota u 10:00, župni vikar/kapelan 
Bocanjevci/Gorica: subota u 11:00, župni vikar/kapelan 
Vinogradci: subota u 12:00, župni vikar/kapelan. 
Nard: subota: 2. 3. i 4. r. u 10:00, 5. 6. 7. 8. u 11:00, 1. i 2. r. sr. š.  u 15:00,  
Ankica Ranogajec, animatorica župne kateheze. 
 
18.studenog 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
18.studenog 2018. Nard u 9:30 misa  (JM) 
18.studenog 2018. Bocanjevci u 9:30 misa  (JE) 
18.studenog 2018. Vinogradci u 10:30 ispovijed, u 11:00 misa (JE) 
 
25. studenog 2018. KRIST KRALJ Vinogradci u 8:30 misa (JM) 
25. studenog 2018. KRIST KRALJ Gorica u 9:30 misa  (JM) 
25. studenog 2018. KRIST KRALJ Šag u 9:30 misa (JE) 
25. studenog 2018. sv. Katarina, crkveni god, Nard 

ispovijed od 10:30, misa u 11:00 (JE)  
 

2. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Bocanjevci u 8:30 misa  (JM) 
2. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Vinogradci u 9:30 misa (JM) 
2. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Nard u 9:30 misa (ZM) 
2. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Šag, ispovijed od 10:30, misa u 11:00 (ZM) 
 
9. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Šag u 8:30 misa (JM) 
9. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Nard u 9:30 misa (JM) 
9. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Vinogradci u 8:30 misa (ZM) 
9. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Gorica u 9:30 misa (ZM) 
 



                  

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

34. NEDJELJA KROZ GODINU - B –  
KRIST KRALJ 

             25. studenog 2018. 
                                  www.zupa.valpovo.com 

 Danas je Krist Kralj, završetak crkvene-liturgijske godine. 
 Dječja radionica Kod snaše prodavat će svoje ukrasne rukotvorine za advent i Božić u nedjelju 

poslije mise. Prihod je za misije. 
 Zajednica Vjera i svjetlo ima svoj mjesečni susret poslije podne sa sudjelovanjem na večernjoj misi. 
 Danas je sv. Katarina Aleksandrijska. U Nardu je crkveni god s misom u 11:00. 
 Neformalno druženje župljana je poslije mise u pastoralnom centru. 
 Sastanak župnog pastoralnog vijeća i vjeroučitelja i animatora župne kateheze je u ponedjeljak, 26. 

studenog u 19:00 
 OTVORENA CRKVA je svaki dan od 09:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00. Sastanak svih 

dežurnih i koji to žele biti u sljedećem mjesecu je u srijedu 28. sudenog 2018. u 19:00.  
 Susret mladih je petkom u 20:30. 
 Sastanak ministranata je svake subote u 9:00. 

 DEVETNICA BEZGREŠNOM ZAČEĆU BDM: 
29. 11. 2018. četvrtak, u 18.30, vlč. Ante Lučić, župni vikar u Osijeku 3  i KUD Bocanjevci 
30. 11. 2018. petak, u 18.30, fra Dario Mican, župni  vikar u Belišću 
1. 12. 2018. subota, u 18.30, vlč. Josip Erjavac, župni vikar 
2. 12. 2018. nedjelja, u 18.30, vlč. Josip Majdandžić, župnik u mirovini  
3. 12. 2018. ponedjeljak, u 18.30, vlč. Josip Ivešić, župnik u Đakovu 2  i župni zbor iz Đakova 

4. 12. 2018. utorak, u 18.30, vlč. Vjekoslav Lulić, župnik u Veliškovcima 

5. 12. 2018. srijeda, u 18.30, vlč. Ivica Tušek, župnik u Lipovcu, i u 19:30 doček sv. Nikole 

6. 12. 2018. četvrtak, u 18.30, vlč. Zvonko Mrak, župnik, i u 19:30 promocija  letaka o crkvi i 
crkvenim objektima u Valpovu 

7. 12. 2018. petak, u 18.30, vlč. Ivica Rebić, župnik u Josipovcu 2 i župni zbor mladih iz 
Josipovca. 

 Župni caritas u predbožićno vrijeme skuplja hranu i higijenske potrepštine. Svoje darove ostavite 
kod oltara sv. Antuna. 

 Paljenje prve adventske svijeće je u subotu u 16:45 pred centrom kulture Katančić. 

 U nedjelju, 2. prosinca je 1. nedjelja došašća i početak adventa. Prodaju pšenice za Božić u slijedeću 
nedjelju ponudit će Zajednica vjera i svjetlo. Prihod je za Vjeru i svjetlo. 

 Na advent u Zagreb idu mladi župe Valpovo, Bocanjevci, Belišće i Veliškovci 2. prosinca 2018. 
Prijave su kod župnog vikara. Cijena putovanja je 130 kn. 

 Kalendare za sljedeću godinu imate u župnom uredu. 
 Župni Listić br. 16. za Došašće 2018. ima raspored devetnice i raspored Božićnih ispovijedi i misa. 

Uzmite ga poslije mise. 
 U petak, 30. studenog je 27. obljetnica pogibije hrvatskih branitelja: DAMIRA BANOVIĆA, 

DARKA DERVENŠEKA, PAVE HORVATA i MARKA PAVLOVIĆA. Tom prigodom odaje se 
počast prigodnom molitvom, polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća te misnim slavljem za poginule 
hrvatske branitelje u 14.30 sati na spomen obilježju poginulih branitelja 107. brigade HV-a na lijevoj 
obali Drave, a u crkvi Sv. Stjepana u Bistrincima s misom u 15.00. 

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

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


Župna crkva Valpovo  

 nakane sv. misa 2018. 
 

25. 11. nedjelja                     8:00     
34. nedjelja kroz godinu – B -                                                                     
KRIST KRALJ                    9:30 
 
                                           18:30 
 

- za župljane  
 
+  Kata Jurić i +obitelj Jurić 
 
+  Milan Pandurić 
 

26. 11. ponedjeljak              18:30      
34. tjedan kroz godinu 
 

+  Katica i Štefica Martinčić 
+  obitelji Svitok 
 

27. 11. utorak                      18:30              
34. tjedan kroz godinu 
 

+  Velimir Skokić 
- na nakanu ZM 

 
28. 11. srijeda                     18:30 
34. tjedan kroz godinu 
 

  +  Janja i Stjepan Radanović 
  +  Spomenka Francuz 
 

29. 11. četvrtak                   18:30 
34. tjedan kroz godinu 
DEVETNICA BEZGREŠNOM ZAČEĆU 
BDM: vlč. Ante Lučić, župni vikar u 
Osijeku 3  i KUD Bocanjevci 

+ Marko i Katica Bogdanić 
+ Ana Kujavec 
+ Ignjo, Mara i Branko Rajčevac 

 

30. 11. petak                        18:30 
sv. Andrija, ap. 
DEVETNICA BEZGREŠNOM ZAČEĆU 
BDM: fra Dario Mican, župni  vikar u 
Belišću 

+  Mario i Andrija Čilički 
+ Franciska Horvat 

  + obitelji Knapić i +obitelji Andrašić 
 

1. 12. subota                    8:00              
BDM u subotu 
DEVETNICA BEZGREŠNOM ZAČEĆU 
BDM: vlč. Josip Erjavac, župni vikar 

+ Josip Miljački 
+ Eva i Kuzman Ilin 
 

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

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

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



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

ŽUPNI OGLASI  - 25. studenog 2018. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 

 Na advent u Zagreb idu mladi župe Valpovo, Bocanjevci, Belišće i Veliškovci 
2. prosinca 2018. Prijave su kod župnog vikara. Cijena putovanja je 130 kn. 
 U Valpovu, na crkveni god, na svetkovinu Bezgrešnog začeća BDM, u 

subotu, 8. prosinca 2018. mise su u 8:00, u 11:00 i 17:00. 

Šag:  
25. studenog 2018. KRIST KRALJ Šag u 9:30 misa (JE) 
2. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Šag u 9:30 misa (ZM) 
9. prosinca 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
16. prosinca 2018. Šag u 9:30 misa (JE) 
23. prosinca 2018. Šag u 8:30 misa (JM) i blagoslov jabuka 
 
Nard: 
25. studenog 2018. sv. Katarina, crkveni god, Nard 

ispovijed od 10:30, misa u 11:00 (JE) 
2. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Nard u 8:30 misa (ZM)  
9. prosinca 2018. Nard u 9:30 misa (JM) 
16. prosinca 2018. Nard u 8:30 misa (JE) 
23. prosinca 2018. Nard u 9:30 misa (JM) i blagoslov jabuka 
 
Vinogradci: 
25. studenog 2018. KRIST KRALJ Vinogradci u 8:30 misa (JM) 
2. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Vinogradci u 9:30 misa (JM) 
9. prosinca 2018. Vinogradci u 8:30 misa (ZM) 
16. prosinca 2018. Vinogradci u 9:30 misa (JM) 
23. prosinca 2018. Vinogradci u 8:30 misa (JE) i blagoslov jabuka 
 
 

 
 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  -25. studenog 2018. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 Na advent u Zagreb idu mladi župe Valpovo, Bocanjevci, Belišće i Veliškovci 2. 
prosinca 2018. Prijave su kod župnog vikara. Cijena putovanja je 130 kn. 

 U Valpovu, na crkveni god, na svetkovinu Bezgrešnog začeća BDM, u subotu, 8. 
prosinca 2018. mise su u 8:00, u 11:00 i 17:00. 

 
25. studenog 2018. KRIST KRALJ Gorica u 9:30 misa  (JM) 
 
28. studenog 2018. Bocanjevci 17:00 misa 
 
2. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Bocanjevci u 8:30 misa  (JM) 
 
5. prosinca 2018. srijeda Bocanjevci u 6:00 ZORNICA  (JE) 
 
9. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Bocanjevci u 9:30 misa (ZM) 
 
12. prosinca 2018. srijeda Bocanjevci u 6:00 ZORNICA  (JE) 
 
16. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Bocanjevci u 8:30 misa  (JM) 
 
19. prosinca 2018. srijeda Bocanjevci u 6:00 ZORNICA  (JE) 
 
23. prosinca 2018. Bocanjevci u 9:30 (JE) i blagoslov jabuka 
 

 
 
 
 

 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO
ŠAG – NARD – VINOGRADCI 

I ŽUPA BOCANJEVCI 
25. studenog  2018.

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30.
 Na advent u Zagreb idu mladi župe Valpovo, Bocanjevci, Belišće i Veliškovci

2. prosinca 2018. Prijave su kod župnog vikara. Cijena putovanja je 130 kn.
 U Valpovu, na crkveni god, na svetkovinu Bezgrešnog začeća BDM, u

subotu, 8. prosinca 2018. mise su u 8:00, u 11:00 i 17:00. 

25. studenog 2018. KRIST KRALJ Vinogradci u 8:30 misa (JM)
25. studenog 2018. KRIST KRALJ Gorica u 9:30 misa  (JM)
25. studenog 2018. KRIST KRALJ Šag u 9:30 misa (JE)
25. studenog 2018. sv. Katarina, crkveni god, Nard

ispovijed od 10:30, misa u 11:00 (JE) 

2. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Bocanjevci u 8:30 misa  (JM)
2. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Vinogradci u 9:30 misa (JM)
2. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Nard u 8:30 misa (ZM)
2. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Šag u 9:30 misa (ZM)

9. prosinca 2018. Šag u 8:30 misa (JM)
9. prosinca 2018. Nard u 9:30 misa (JM)
9. prosinca 2018. Vinogradci u 8:30 misa (ZM)
9. prosinca 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (ZM)

16. prosinca 2018. Nard u 8:30 misa (JE)
16. prosinca 2018. Šag u 9:30 misa (JE)
16. prosinca 2018. Bocanjevci u 8:30 misa  (JM)
16. prosinca 2018. Vinogradci u 9:30 misa (JM)

23. prosinca 2018. Šag u 8:30 misa (JM) i blagoslov jabuka
23. prosinca 2018. Nard u 9:30 misa (JM) i blagoslov jabuka
23. prosinca 2018. Vinogradci u 8:30 misa (JE) i blagoslov jabuka
23. prosinca 2018. Bocanjevci u 9:30 (JE) i blagoslov jabuka



                  

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

1. NEDJELJA DOŠAŠĆA - C –  
             2. prosinca 2018. 

                                  www.zupa.valpovo.com 
 

 
 Danas je 1. nedjelja došašća i početak adventa. Prodaju pšenice za Božić u slijedeću nedjelju ponudit 

će Zajednica vjera i svjetlo. Prihod je za Vjeru i svjetlo. 
 Neformalno druženje župljana je poslije mise u pastoralnom centru. 
 DEVETNICA BEZGREŠNOM ZAČEĆU BDM: 

2. 12. 2018. nedjelja, u 18.30, vlč. Josip Majdandžić, župnik u mirovini  
3. 12. 2018. ponedjeljak, u 18.30, vlč. Josip Ivešić, župnik u Đakovu 2  i župni zbor iz Đakova 

4. 12. 2018. utorak, u 18.30, vlč. Vjekoslav Lulić, župnik u Veliškovcima 

5. 12. 2018. srijeda, u 18.30, vlč. Ivica Tušek, župnik u Lipovcu. 
5. 12. 2018. srijeda, doček sv. Nikole u 19:30 doček sv. Nikole 

6. 12. 2018. četvrtak, u 18.30, vlč. Zvonko Mrak, župnik,   
6. 12. 2018. četvrtak, u 19:30 promocija  letaka o crkvi i crkvenim objektima u Valpovu u 
pastoralnom centru, 
7. 12. 2018. petak, u 18.30, vlč. Ivica Rebić, župnik u Josipovcu 2 i župni zbor mladih iz 
Josipovca. 

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

 Prvi petak je 7. prosinca. Ispovijed za prvi petak  je svaki dan pola sata prije mise. Ispit savjesti je na 
prvi petak u 17:30. Pobožnost je na prvi petak poslije večernje mise s litanijama Srcu Isusovom i 
euharistijskim blagoslovom. 

 BEZGREŠNO ZAČEĆE BDM - CRKVENI GOD i dan grada Valpova je u subotu, 8. prosinca 
Mise:  8:00 vlč. Josip Erjavac, župni vikar 

11:00 vlč. Dejan Bubalo, župnik u Tordincima 
17:00  mons. dr. Marin Srakić, Đakovačko-osječki nadbiskup u miru  
uz prisutnost Gradonačelnika grada Valpova i njegovih suradnika. 

 Božićna  ispovijed za školsku djecu n0d 4. do 8. r. OŠ je ovoga tjedna  za vrijeme sata vjeronauka u 
školi 

 Božićna  ispovijed za bolesnike, koji mogu doći u crkvu bit će u drugu srijedu, 12. prosinca od 10:00, 
s misom u 11:00 i s bolesničkim pomazanjem za one koji imaju uvjeta. 

 Župni caritas u predbožićno vrijeme skuplja hranu i higijenske potrepštine. Svoje darove ostavite 
kod oltara sv. Antuna. 

 Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije slavi 75. obljetnicu postojanja u utorak, 4. prosinca 
2018. uz sudjelovanje svih djelatnika, volontera i animatora caritasa u Nadbiskupiji. Za proslavu je 
organiziran besplatni prijevoz. Iz Valpova, s autobusnog kolodvora kreće se u 15.40. 

 Paljenje prve adventske svijeće je u subotu u 16:30 pred centrom kulture Katančić. 
 Kalendare za sljedeću godinu imate u župnom uredu. 
 Župni Listić br. 16. za Došašće 2018. ima raspored devetnice i raspored Božićnih ispovijedi i misa. 

Uzmite ga poslije mise na stalku za novine. 
 Župna kateheza je još ovoga tjedna. Nastavlja se u drugom polugodištu. 
 Tribina u Belišću je u utorak, 4. prosinca 2018. g., s početkom u 19.00 sati u Velikoj vijećnici grada 

Belišća. Tema tribine je „Biblija nije udžbenik geografije i astronomije“. Gostuje prof. dr. sc. 
Josip Faričić redoviti profesor na Odjelu za geografiju i prorektor Sveučilišta u Zadru. 

 Župna tribina će biti u drugi ponedjeljak, 10. prosinca 2018. u 19:30 Predavač je mons. prof. dr. 
Vladimir Dugalić, dekan KBF.   

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

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


Župna crkva Valpovo  

 nakane sv. misa 2018. 
 

2. 12. nedjelja                     8:00     
1. nedjelja došašća – C -                                                                     
                                            9:30 
 
                                           18:30 
DEVETNICA BEZGREŠNOM ZAČEĆU 
BDM 

- za župljane  
 
+  Marija Totić 
 
+  Davor Petrović 
 

3. 12. ponedjeljak              18:30      
sv. Franjo Ksaverski, pz. 
DEVETNICA BEZGREŠNOM ZAČEĆU 
BDM 

+  Ante, Mato i Marta Jurić 
+  Stjepan, Zdravko i Kata Čovčić 
 

4. 12. utorak                      18:30              
1. tjedan došašća 
DEVETNICA BEZGREŠNOM 
ZAČEĆU BDM 

+ Božo, Jure, i Šima Soldo 
+ Marko i Ana Grgić 

 

5. 12. srijeda                     18:30 
1. tjedan došašća 
DEVETNICA BEZGREŠNOM ZAČEĆU 
BDM 

  +  Ljuba i Vinko Šarić 
  +  Nikola Lovrić 
 

6. 12. četvrtak                   18:30 
sv. Nikola, b. 
DEVETNICA BEZGREŠNOM ZAČEĆU 
BDM 

+ Niko i Ana Piljić 
+ Zorka i Jozo Ivić 

 

7. 12. petak                        18:30 
sv. Ambrozije, b. i cn. 
DEVETNICA BEZGREŠNOM ZAČEĆU 
BDM:  

+ Nikola, Julijana i Ivan Brkić 
+ obitelji Parmačević 
 

8.12. subota                       8:00 
Bezgrešno začeće BDM     
CRKVENI GOD              11:00 
 
                                         17:00 

- za župljane 
  

- na nakanu 
 

- na nakanu 
 

za narod 
 

- na nakanu 
 

- na nakanu 

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

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

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



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

ŽUPNI OGLASI  - 2. prosinca 2018. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 

 U Valpovu, na crkveni god, na svetkovinu Bezgrešnog začeća BDM, u 
subotu, 8. prosinca 2018. mise su u 8:00, u 11:00 i 17:00. 

Šag:  
2. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Šag u 9:30 misa (ZM) 
9. prosinca 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
16. prosinca 2018. Šag u 9:30 misa (JE) 
23. prosinca 2018. Šag u 8:30 misa (JM) i blagoslov jabuka 
 
Nard: 
2. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Nard u 8:30 misa (ZM)  
9. prosinca 2018. Nard u 9:30 misa (JM) 
16. prosinca 2018. Nard u 8:30 misa (JE) 
23. prosinca 2018. Nard u 9:30 misa (JM) i blagoslov jabuka 
 
Vinogradci: 
2. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Vinogradci u 9:30 misa (JM) 
9. prosinca 2018. Vinogradci u 8:30 misa (ZM) 
16. prosinca 2018. Vinogradci u 9:30 misa (JM) 
23. prosinca 2018. Vinogradci u 8:30 misa (JE) i blagoslov jabuka 
 
 

 
 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  -2. prosinca 2018. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 U Valpovu, na crkveni god, na svetkovinu Bezgrešnog začeća BDM, u subotu, 8. 
prosinca 2018. mise su u 8:00, u 11:00 i 17:00. 

 
2. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Bocanjevci u 8:30 misa  (JM) 
 
5. prosinca 2018. srijeda Bocanjevci u 6:00 ZORNICA  (JE) 
 
9. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Bocanjevci u 9:30 misa (ZM) 
 
12. prosinca 2018. srijeda Bocanjevci u 6:00 ZORNICA  (JE) 
 
16. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Bocanjevci u 8:30 misa  (JM) 
 
19. prosinca 2018. srijeda Bocanjevci u 6:00 ZORNICA  (JE) 
 
23. prosinca 2018. Bocanjevci u 9:30 (JE) i blagoslov jabuka 
 

 
 
 
 

 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

2. prosinca  2018. 

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 U Valpovu, na crkveni god, na svetkovinu Bezgrešnog začeća BDM, u 

subotu, 8. prosinca 2018. mise su u 8:00, u 11:00 i 17:00. 

 
2. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Bocanjevci u 8:30 misa  (JM) 
2. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Vinogradci u 9:30 misa (JM) 
2. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Nard u 8:30 misa (ZM)  
2. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Šag u 9:30 misa (ZM) 
 
9. prosinca 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
9. prosinca 2018. Nard u 9:30 misa (JM) 
9. prosinca 2018. Vinogradci u 8:30 misa (ZM) 
9. prosinca 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (ZM) 
 
16. prosinca 2018. Nard u 8:30 misa (JE) 
16. prosinca 2018. Šag u 9:30 misa (JE) 
16. prosinca 2018. Bocanjevci u 8:30 misa  (JM) 
16. prosinca 2018. Vinogradci u 9:30 misa (JM) 
 
23. prosinca 2018. Šag u 8:30 misa (JM) i blagoslov jabuka 
23. prosinca 2018. Nard u 9:30 misa (JM) i blagoslov jabuka 
23. prosinca 2018. Vinogradci u 8:30 misa (JE) i blagoslov jabuka 
23. prosinca 2018. Bocanjevci u 9:30 (JE) i blagoslov jabuka 
 

 
 
 
 



                  

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

2. NEDJELJA DOŠAŠĆA - C –  
             9. prosinca 2018. 

                                  www.zupa.valpovo.com 
 

 
 Čašćenje bl. Marije od Propetog Petković s litanijama, molitvom i čašćenjem relikvija je uz mise. 
 Neformalno druženje župljana je poslije mise u pastoralnom centru. 

 Mise zornice u župnoj crkvi u Valpovu su od ponedjeljka, 10. prosinca do ponedjeljka, 24. prosinca 
u 6.30. Ispovijed je pola sata prije zornice. Večernje mise radnim danom nema. Na zornice su 
pozvani svi, a posebno djeca koja će svakoga dana dobiti dnevni zadatak. Poslije evanđelja slijedi 
kratka propovijed i prigodna priča. Poslije zornice djeci će biti ponuđen čaj i pecivo u pastoralnom 
centru. 

 Božićna ispovijed za bolesnike u filijalama: ŠAG i NARD u ponedjeljak, 10. prosinca od 9:00, 
VINOGRADCI u utorak, 11. prosinca od 9:00, BOCANJEVCI-GORICA, utorak u 11. prosinca od 
10:00. 

 Božićna  ispovijed za sve župljane BOCANJEVCI-GORICA, ispovijed za sve župljane utorak, 11. 
prosinca od 15:00  (dok ima vjernika za ispovijed) 

 Božićna ispovijed za bolesnike, koji mogu doći u crkvu bit će u srijedu, 12. prosinca od 10:00, s 
misom u 11:00 i s bolesničkim pomazanjem za one koji imaju uvjeta. 

 Božićna ispovijed za bolesnike u Valpovu po kućama je u četvrtak, 13. prosinca od 9:00. Prijave su u 
župnom uredu. 

 Božićna  ispovijed za sve župljane u Valpovu je u subotu, 15. prosinca od 9:00 do 11:00  i od 16:00 
do 17:30, pokorničko bogoslužje – ispit savjesti je u subotu u 9:00 i 16:00. 

 Božićna ispovijed za sve župljane u Nardu, Šagu i Vinogradcima je u subotu, 15. prosinca od 15:00 
(dok ima vjernika za ispovijed). 

 Božićna ispovijed za sve župljane u BELIŠĆU je u petak, 14. prosinca od 15:00 do 18:00 

 Župni caritas u predbožićno vrijeme skuplja hranu i higijenske potrepštine. Svoje darove ostavite 
kod oltara sv. Antuna. 

 Paljenje prve adventske svijeće je u subotu u 17:00 pred centrom kulture Katančić. 
 Župna tribina je ponedjeljak, 10. prosinca 2018. u 19:30 u pastoralnom centru. Predavač je mons. 

prof. dr. Vladimir Dugalić, dekan KBF.  Tema je SAVJEST – čuvarica i braniteljica čovjekovog 
dostojanstva. 

 Krsna kateheza je u četvrtak, 13. prosinca u 19:30 u župnom domu. 
 U nedjelju, 3. došašća je nedjelja caritasa. Milostinja je za caritas. Za milostinju za caritas odrasli 

mogu uzeti kuverte, a djeca kutujice koje će u nedjelju donijeti s milostinjom. 
 
 
 

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

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


Župna crkva Valpovo  

 nakane sv. misa 2018. 
 

9. 12. nedjelja                     8:00     
2. nedjelja došašća – C -                                                                     
                                            9:30 
 
                                           18:30 

- za župljane  
 
+  Ivan i Ivica Poljak 
 
+  Ružica i Darko Vicić 
 

10. 12. ponedjeljak              6:30      
2. tjedan došašća 

+  Marija i Vasil Kajčevski 
+  Marija i Ivan Kovačević 
 

11. 12. utorak                      6:30              
2. tjedan došašća 

+ obitelji Kokić i Vuković 
+ Kata i Fabijan Crnov 

 
12. 12. srijeda                     6:30 
2. tjedan došašća 

  +  Stipica i Miro Dragun 
  +  Stjepan i Ivica Galošević 
 

13. 12. četvrtak                   6:30 
sv. sv. Lucija, dj. mč. 

+ Ruža i Ivo Stanić 
+ Kata Abramić 

 
14. 12. petak                        6:30 
sv. Ivan od Križa  

+ obitelji Knapić i Matulin 
+ Ana i Ivan Špoljarić 
 

15. 12. subota                        6:30 
2. tjedan došašća 
 

+Mira i Stjepan Rešetar 
+obitelji Vereš, Maričić, Sili i Vidušić 

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

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

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



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

ŽUPNI OGLASI  - 9. prosinca 2018. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 

 Božićna ispovijed za bolesnike u filijalama: ŠAG i NARD u ponedjeljak, 10. 
prosinca od 9:00, VINOGRADCI u utorak, 11. prosinca od 9:00, 
BOCANJEVCI-GORICA, utorak u 11. prosinca od 10:00. 
 Božićna  ispovijed za sve župljane BOCANJEVCI-GORICA, ispovijed za sve 

župljane utorak, 11. prosinca od 15:00  (dok ima vjernika za ispovijed) 
 Božićna  ispovijed za sve župljane u Valpovu je u subotu, 15. prosinca od 

9:00 do 11:00  i od 16:00 do 17:30, pokorničko bogoslužje – ispit savjesti je u 
subotu u 9:00 i 16:00. 
 Božićna ispovijed za sve župljane u Nardu, Šagu i Vinogradcima je u subotu, 

15. prosinca od 15:00 (dok ima vjernika za ispovijed). 
 Božićna ispovijed za sve župljane u BELIŠĆU je u petak, 14. prosinca od 

15:00 do 18:00. 
 
 Župna tribina je ponedjeljak, 10. prosinca 2018. u 19:30 Predavač je mons. 

prof. dr. Vladimir Dugalić, dekan KBF.  Tema je SAVJEST – čuvarica i 
braniteljica čovjekovog dostojanstva. 

 U nedjelju, 3. došašća je nedjelja caritasa. Milostinja je za caritas. 
 

Šag:  
9. prosinca 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
16. prosinca 2018. Šag u 9:30 misa (JE) 
23. prosinca 2018. Šag u 8:30 misa (JM) i blagoslov jabuka 
 
Nard: 
9. prosinca 2018. Nard u 9:30 misa (JM) 
16. prosinca 2018. Nard u 8:30 misa (JE) 
23. prosinca 2018. Nard u 9:30 misa (JM) i blagoslov jabuka 
 
Vinogradci: 
9. prosinca 2018. Vinogradci u 8:30 misa (ZM) 
16. prosinca 2018. Vinogradci u 9:30 misa (JM) 
23. prosinca 2018. Vinogradci u 8:30 misa (JE) i blagoslov jabuka 
 
 

 
 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  -9. prosinca 2018. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 Božićna ispovijed za bolesnike u filijalama: ŠAG i NARD u ponedjeljak, 10. 
prosinca od 9:00, VINOGRADCI u utorak, 11. prosinca od 9:00, 
BOCANJEVCI-GORICA, utorak u 11. prosinca od 10:00. 

 Božićna  ispovijed za sve župljane BOCANJEVCI-GORICA, ispovijed za sve 
župljane utorak, 11. prosinca od 15:00  (dok ima vjernika za ispovijed) 

 Božićna  ispovijed za sve župljane u Valpovu je u subotu, 15. prosinca od 9:00 do 
11:00  i od 16:00 do 17:30, pokorničko bogoslužje – ispit savjesti je u subotu u 
9:00 i 16:00. 

 Božićna ispovijed za sve župljane u Nardu, Šagu i Vinogradcima je u subotu, 15. 
prosinca od 15:00 (dok ima vjernika za ispovijed). 

 Božićna ispovijed za sve župljane u BELIŠĆU je u petak, 14. prosinca od 15:00 
do 18:00. 
 

 Župna tribina je ponedjeljak, 10. prosinca 2018. u 19:30 Predavač je mons. prof. 
dr. Vladimir Dugalić, dekan KBF.  Tema je SAVJEST – čuvarica i braniteljica 
čovjekovog dostojanstva. 

 U nedjelju, 3. došašća je nedjelja caritasa. Milostinja je za caritas. 

 
9. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Bocanjevci u 9:30 misa (ZM) 
 
12. prosinca 2018. srijeda Bocanjevci u 6:00 ZORNICA  (JE) 
 
16. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Bocanjevci u 8:30 misa  (JM) 
 
19. prosinca 2018. srijeda Bocanjevci u 6:00 ZORNICA  (JE) 
 
23. prosinca 2018. Bocanjevci u 9:30 (JE) i blagoslov jabuka 
 

 
 
 
 

 
  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

9. prosinca  2018. 

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 Božićna ispovijed za bolesnike u filijalama: ŠAG i NARD u ponedjeljak, 10. 

prosinca od 9:00, VINOGRADCI u utorak, 11. prosinca od 9:00, 
BOCANJEVCI-GORICA, utorak u 11. prosinca od 10:00. 
 Božićna  ispovijed za sve župljane BOCANJEVCI-GORICA, ispovijed za sve 

župljane utorak, 11. prosinca od 15:00  (dok ima vjernika za ispovijed) 
 Božićna  ispovijed za sve župljane u Valpovu je u subotu, 15. prosinca od 

9:00 do 11:00  i od 16:00 do 17:30, pokorničko bogoslužje – ispit savjesti je u 
subotu u 9:00 i 16:00. 
 Božićna ispovijed za sve župljane u Nardu, Šagu i Vinogradcima je u subotu, 

15. prosinca od 15:00 (dok ima vjernika za ispovijed). 
 Božićna ispovijed za sve župljane u BELIŠĆU je u petak, 14. prosinca od 

15:00 do 18:00. 
 
 Župna tribina je ponedjeljak, 10. prosinca 2018. u 19:30 Predavač je mons. 

prof. dr. Vladimir Dugalić, dekan KBF.  Tema je SAVJEST – čuvarica i 
braniteljica čovjekovog dostojanstva. 

 U nedjelju, 3. došašća je nedjelja caritasa. Milostinja je za caritas. 
 
9. prosinca 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
9. prosinca 2018. Nard u 9:30 misa (JM) 
9. prosinca 2018. Vinogradci u 8:30 misa (ZM) 
9. prosinca 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (ZM) 
 
16. prosinca 2018. Nard u 8:30 misa (JE) 
16. prosinca 2018. Šag u 9:30 misa (JE) 
16. prosinca 2018. Bocanjevci u 8:30 misa  (JM) 
16. prosinca 2018. Vinogradci u 9:30 misa (JM) 
 
23. prosinca 2018. Šag u 8:30 misa (JM) i blagoslov jabuka 
23. prosinca 2018. Nard u 9:30 misa (JM) i blagoslov jabuka 
23. prosinca 2018. Vinogradci u 8:30 misa (JE) i blagoslov jabuka 
23. prosinca 2018. Bocanjevci u 9:30 (JE) i blagoslov jabuka 
 

 
 



                  

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

3. NEDJELJA DOŠAŠĆA - C –  
NEDJELJA CARITASA 

             16. prosinca 2018. 
                                  www.zupa.valpovo.com 

 
 Danas je nedjelja caritasa. Milostinja je za caritas.  
 Neformalno druženje župljana nastavit će se kad se župljani zažele druženja. 

 Koncert dječjeg župnog zbora Mirjam je danas 17:00 na Trgu Kralja Tomislava. Izvode adventske, 
božićne pjesme i druge vjerske pjesme. 

 Mise zornice u župnoj crkvi u Valpovu su radnim danom u 6.30. Ispovijed je pola sata prije zornice. 
Večernje mise radnim danom nema.  

 Župni caritas u predbožićno vrijeme skuplja hranu i higijenske potrepštine. Svoje darove ostavite 
kod oltara sv. Antuna. 

 Ispovijed za mlade u Belišću je  u srijeda, 19. prosinca od 19:00 do 20:00 

 Ispovijed za mlade u Valpovu je  u četvrtak, 20. prosinca od 19:00 do 20:00 

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

 Unošenje borova u crkvu i postavljanje jaslica je u četvrtak. 
 Liturgijska/Biblijska skupina  ima sastanak petak u 19:00. 
 Ministrantski sastanak je u subotu poslije zornice. 
 Paljenje prve adventske svijeće je u subotu, 22. prosinca u 16:30 pred centrom kulture Katančić. 
 Scenski prikaz »Živih Jaslica« je u subotu, 22. prosinca u 17:00 na Trgu Kralja Tomislava. U živim 

jaslicama sudjeluju: Udruga Mi, Zajednica Vjera i Svjetlo, Župni mješoviti zbor Cecilija, župni dječji 
zbor Mirjam, župna dramska skupina, i voditelji s organizatorima. Pokrovitelj je Grad Valpovo. 

 Božićni listić, br. 17. s rasporedom blagoslova domova bit će dostavljen na kućnu adresu ovoga 
tjedna. Molim pomoć župljana da se listići podijele po kućnim adresama. Listiće možete preuzeti u 
župnom domu. 

 
 
 

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

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


Župna crkva Valpovo  

 nakane sv. misa 2018. 
 

16. 12. nedjelja                     8:00     
3. nedjelja došašća – C -                                                                     
                                            9:30 
 
                                           18:30 

- za župljane  
 
+  Stjepan i Teodora Kitak 
 
+ Štefica Zelenić   
 

17. 12. ponedjeljak              6:30      
3. tjedan došašća 

+  Manda, Jozo i Đuro Ilin 
+  Josip Gazdić 
 

18. 12. utorak                      6:30              
3. tjedan došašća 

+ Stjepan i Ivica Galošević  
+ Josip Gazdić 

 
19. 12. srijeda                     6:30 
3. tjedan došašća 

  + Stjepan i Ivica Galošević   
  + Tomo Mandić i +obitelji Sitarić  
 

20. 12. četvrtak                   6:30 
3. tjedan došašća 

+ obitelji Skelac i Šimošić  
+ Pavo, Kata i Antun Arnaut 

 
21. 12. petak                        6:30 
3. tjedan došašća  

+ Božo i Stana Raguž 
+ Slavko i Kata Ćorić 
 

22. 12. subota                        6:30 
3. tjedan došašća 
 

+ obitelji Mišinec, Kokić i Kenig 
+ Ana Vuković 

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

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

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



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

ŽUPNI OGLASI  - 16. prosinca 2018. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 Danas je nedjelja caritasa. Milostinja je za caritas. 

 Scenski prikaz »Živih Jaslica« je u subotu, 22. prosinca u 17:00 na Trgu Kralja 
Tomislava. U živim jaslicama sudjeluju: Udruga Mi, Zajednica Vjera i Svjetlo, Župni 
mješoviti zbor Cecilija, župni dječji zbor Mirjam, župna dramska skupina, i voditelji s 
organizatorima. Pokrovitelj je Grad Valpovo. 

 Božićni listić, br. 17. s rasporedom blagoslova domova podijelite po kućama. 
Šag:  
16. prosinca 2018. Šag u 9:30 misa (JE) 
23. prosinca 2018. Šag u 8:30 misa (JM) i blagoslov jabuka 
Nard: 
16. prosinca 2018. Nard u 8:30 misa (JE) 
23. prosinca 2018. Nard u 9:30 misa (JM) i blagoslov jabuka 
Vinogradci: 
16. prosinca 2018. Vinogradci u 9:30 misa (JM) 
23. prosinca 2018. Vinogradci u 8:30 misa (JE) i blagoslov jabuka 
 
BADNJAK, ponedjeljak, 24. prosinca 2018. 

VALPOVO:  misa zornica u 6:30 i blagoslov jabuka 
VALPOVO:  mala polnoćka u 19:00,  polnoćka u 24:00 

filijale:   Šag u 21:00 (JM), Nard u 22:30(JM), Vinogradci u 21:00 (JE), Bocanjevci u 22:30(JE) 

BOŽIĆ, utorak, 25. prosinca 2018. 
VALPOVO: 8:00, 9:30,  18:30 

filijale: Nard u 9:30(JE), Šag u 10:30(JE), Vinogradci  u 9:30(JM), Bocanjevci u 10:30 (JM) 

Sv. Stjepan, srijeda, 26. prosinca 2018. 
VALPOVO: 8:00, 9:30, 18:30 

filijale: Šag u 9:30(JM), Nard u 10:30(JM), Gorica u 9:30(JE), Vinogradci  u 10:30 (JE) 

SVETA OBITELJ, nedjelja, 30. prosinca 2018. 
VALPOVO: 8:00, 9:30,  18:30 

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

 “stara godina”, ponedjeljak, 31. prosinca 2018. 
Valpovo: misa zahvalnica u 18:30 

Bocanjevci: misa zahvalnica u 17:00 (JE) 

NOVA GODINA, utorak, 1. siječnja 2019. 
VALPOVO: 9:30, 18:30 

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

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

 



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  -16. prosinca 2018. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 Danas je nedjelja caritasa. Milostinja je za caritas. 
 Scenski prikaz »Živih Jaslica« je u subotu, 22. prosinca u 17:00 na Trgu Kralja Tomislava. 

U živim jaslicama sudjeluju: Udruga Mi, Zajednica Vjera i Svjetlo, Župni mješoviti zbor 
Cecilija, župni dječji zbor Mirjam, župna dramska skupina, i voditelji s organizatorima. 
Pokrovitelj je Grad Valpovo. 

 Božićni listić, br. 17. s rasporedom blagoslova domova podijelite po kućama. 

16. prosinca 2018. DOŠAŠĆE Bocanjevci u 8:30 misa  (JM) 
 
19. prosinca 2018. srijeda Bocanjevci u 6:00 ZORNICA  (JE) 
 
23. prosinca 2018. Bocanjevci u 9:30 (JE) i blagoslov jabuka 
BADNJAK, ponedjeljak, 24. prosinca 2018. 

VALPOVO:  misa zornica u 6:30 i blagoslov jabuka 
VALPOVO:  mala polnoćka u 19:00,  polnoćka u 24:00 

filijale:   Šag u 21:00 (JM), Nard u 22:30(JM), Vinogradci u 21:00 (JE), Bocanjevci u 
22:30(JE) 

BOŽIĆ, utorak, 25. prosinca 2018. 
VALPOVO: 8:00, 9:30,  18:30 

filijale: Nard u 9:30(JE), Šag u 10:30(JE), Vinogradci  u 9:30(JM), Bocanjevci u 10:30 
(JM) 

Sv. Stjepan, srijeda, 26. prosinca 2018. 
VALPOVO: 8:00, 9:30, 18:30 

filijale: Šag u 9:30(JM), Nard u 10:30(JM), Gorica u 9:30(JE), Vinogradci  u 10:30 (JE) 

SVETA OBITELJ, nedjelja, 30. prosinca 2018. 
VALPOVO: 8:00, 9:30,  18:30 

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

 “stara godina”, ponedjeljak, 31. prosinca 2018. 
Valpovo: misa zahvalnica u 18:30 

Bocanjevci: misa zahvalnica u 17:00 (JE) 

NOVA GODINA, utorak, 1. siječnja 2019. 
VALPOVO: 9:30, 18:30 

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

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



 

SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

16. prosinca  2018. 

 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 Danas je nedjelja caritasa. Milostinja je za caritas. 

 Scenski prikaz »Živih Jaslica« je u subotu, 22. prosinca u 17:00 na Trgu Kralja 
Tomislava. U živim jaslicama sudjeluju: Udruga Mi, Zajednica Vjera i Svjetlo, Župni 
mješoviti zbor Cecilija, župni dječji zbor Mirjam, župna dramska skupina, i voditelji s 
organizatorima. Pokrovitelj je Grad Valpovo. 

 Božićni listić, br. 17. s rasporedom blagoslova domova podijelite po kućama. 
16. prosinca 2018. Nard u 8:30 misa (JE)  Šag u 9:30 misa (JE) 
16. prosinca 2018. Bocanjevci u 8:30 misa  (JM) Vinogradci u 9:30 misa (JM) 

23. prosinca 2018. Šag u 8:30 misa (JM) i blagoslov jabuka 
23. prosinca 2018. Nard u 9:30 misa (JM) i blagoslov jabuka 
23. prosinca 2018. Vinogradci u 8:30 misa (JE) i blagoslov jabuka 
23. prosinca 2018. Bocanjevci u 9:30 (JE) i blagoslov jabuka 

BADNJAK, ponedjeljak, 24. prosinca 2018. 
VALPOVO:  misa zornica u 6:30 i blagoslov jabuka 
VALPOVO:  mala polnoćka u 19:00,  polnoćka u 24:00 

filijale:   Šag u 21:00 (JM), Nard u 22:30(JM), Vinogradci u 21:00 (JE), Bocanjevci u 22:30(JE) 

BOŽIĆ, utorak, 25. prosinca 2018. 
VALPOVO: 8:00, 9:30,  18:30 

filijale: Nard u 9:30(JE), Šag u 10:30(JE), Vinogradci  u 9:30(JM), Bocanjevci u 10:30 (JM) 

Sv. Stjepan, srijeda, 26. prosinca 2018. 
VALPOVO: 8:00, 9:30, 18:30 

filijale: Šag u 9:30(JM), Nard u 10:30(JM), Gorica u 9:30(JE), Vinogradci  u 10:30 (JE) 

SVETA OBITELJ, nedjelja, 30. prosinca 2018. 
VALPOVO: 8:00, 9:30,  18:30 

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

 “stara godina”, ponedjeljak, 31. prosinca 2018. 
Valpovo: misa zahvalnica u 18:30 

Bocanjevci: misa zahvalnica u 17:00 (JE) 

NOVA GODINA, utorak, 1. siječnja 2019. 
VALPOVO: 9:30, 18:30 

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

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



                  

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

4. NEDJELJA DOŠAŠĆA - C –  
23. prosinca 2018. 

                                  www.zupa.valpovo.com 
 

 Božićni raspored misa:  
BADNJAK, ponedjeljak, 24. prosinca 2018. 
VALPOVO:  misa zornica u 6:30 i blagoslov jabuka 
mala polnoćka u 19:00,  polnoćka u 24:00 

filijale:   Šag u 21:00, Nard u 22:30, Vinogradci u 21:00, Bocanjevci u 22:30 

BOŽIĆ, utorak, 25. prosinca 2018. 
VALPOVO: 8:00, 9:30,  18:30 

filijale: Nard u 9:30, Šag u 10:30, Vinogradci  u 9:30, Bocanjevci u 10:30  

Sv. Stjepan, srijeda, 26. prosinca 2018. 
VALPOVO: 8:00, 9:30, 18:30 

filijale: Šag u 9:30, Nard u 10:30, Gorica u 9:30, Vinogradci  u 10:30  

 Na sv. Stjepana, 26. prosinca na večernjom misi u Valpovu u 18:30 pjevat će pjevačko društvo 
Katančić, a poslije mise izvesti još nekoliko Božićnih pjesama kao Božićni dar župljanima. 

sv. Ivan, četvrtak, 27. prosinca 2018. 
VALPOVO: 8:00 

NEVINA DJEČICA petak, 28. prosinca 2018. 
VALPOVO: misa u 8:00, blagoslov djece u 17:00 

SVETA OBITELJ, nedjelja, 30. prosinca 2018. 
VALPOVO: 8:00, 9:30,  18:30 

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

 BLAGOSLOV OBITELJI I DOMOVA  - POSLIJE BOŽIĆA 2018. u župi Valpovo počinje 27. 
prosinca 2018.  i trajat će do 12. siječnja 2019. 
27.12.  ČETVRTAK od 9:30:   ŠAG (blagoslov vode u 9:00) 
28.12.  PETAK     od 9:30:    NARD (blagoslov vode u 9:00) 
29.12.  SUBOTA  od 9:30:   BOCANJEVCI (blagoslov vode u 9:00) 

od 9:30:   GORICA (blagoslov vode u 9:00) 
30.12. NEDJELJA    od 11:00:    T. UJEVIĆA  

od 11:00:    TRG KRALJA TOMISLAVA,  J. J. STROSSMAYERA, 
do mosta, I. MAŽURANIĆA 

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

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

 
 Božićni listić, br. 17. s rasporedom blagoslova domova možete uzeti na stalku za novine. 

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

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

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


Župna crkva Valpovo  

 nakane sv. misa 2018. 
 

23. 12. nedjelja                     8:00     
4. nedjelja došašća – C -                                                                     
                                            9:30 
 
                                           18:30 

- za župljane  
 
+ č.s. Slavica Vicić 
+ Josip Vicić 
 
+  Adelina Mihaljević Jurič 

24. 12. ponedjeljak              6:30      
BADNJAK 
mala polnoćka                     19:00 
polnoćka                             24:00 

- na nakanu 
 

- na naknau 
- na nakanu 

25. 12. utorak                      8:00              
BOŽIĆ                                 9:30 
                                           18:30 

- za župljane 
- na naknau 
- na nakanu 

 
26. 12. srijeda                     8:00 
sv. Stjepan, đakon, mč. 
                                           9:30 
 
                                          18:30 

- na nakanu  
 
 + Stjepan, Ivan i Ivica Sopić 
 
 + Stjepan i Mara Skokić 

27. 12. četvrtak                  8:00  
sv. Ivan, ap. 
 

 +Anđa Šakić 
 +Ivo Mandić 
+obitelji Kusalić i Škarić 
 

28. 12. petak                      8:00 
NEVINA DJEČICA 
blagoslov djece                  17:00 

+Stjepan Đurković 
+Ivan, Ana i Marko Kalem 

29. 12. subota                     8:00 
5. dan Božićne osmine 
 

+ obitelji Sauer 
+Ivan Milošević 

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

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

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



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

ŽUPNI OGLASI  - 23. prosinca 2018. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 Božićni listić, br. 17. s rasporedom blagoslova domova podijelite po kućama. 
Šag:  
23. prosinca 2018. Šag u 8:30 misa (JM) i blagoslov jabuka 
Nard: 
23. prosinca 2018. Nard u 9:30 misa (JM) i blagoslov jabuka 
Vinogradci: 
23. prosinca 2018. Vinogradci u 8:30 misa (JE) i blagoslov jabuka 
 
BADNJAK, ponedjeljak, 24. prosinca 2018. 
VALPOVO:  mala polnoćka u 19:00,  polnoćka u 24:00 
filijale:     Šag u 21:00 (JM), Nard u 22:30(JM) 

Vinogradci u 21:00 (JE), Bocanjevci u 22:30(JE) 

BOŽIĆ, utorak, 25. prosinca 2018. 
filijale:   Nard u 9:30(JE), Šag u 10:30(JE) 

Vinogradci  u 9:30(JM), Bocanjevci u 10:30 (JM) 

Sv. Stjepan, srijeda, 26. prosinca 2018. 
filijale:   Šag u 9:30(JM), Nard u 10:30(JM) 

Gorica u 9:30(JE), Vinogradci  u 10:30 (JE) 

SVETA OBITELJ, nedjelja, 30. prosinca 2018. 
filijale:   Nard u 8:30(JE), Šag u 9:30(JE)  

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

 “stara godina”, ponedjeljak, 31. prosinca 2018. 
Valpovo: misa zahvalnica u 18:30 
Bocanjevci: misa zahvalnica u 17:00 (JE) 

BOGOJAVLJENJE, (TRI KRALJA) nedjelja, 6. siječnja 2019. 
filijale:   Šag u 8:30(JM), Nard u 9:30(JM) 

Bocanjevci u 8:30(JE), Vinogradci  u 9:30(JE) 
 
 BLAGOSLOV OBITELJI I DOMOVA  - POSLIJE BOŽIĆA 2018.  

27.12.  ČETVRTAK  od 9:30:   ŠAG (blagoslov vode u 9:00) 
28.12.  PETAK     od 9:30:    NARD (blagoslov vode u 9:00) 
29.12.  SUBOTA  od 9:30:   BOCANJEVCI (blagoslov vode u 9:00) 

od 9:30:   GORICA (blagoslov vode u 9:00) 
31.12. PONEDJELJAK  od 9:30:   VINOGRADCI (blagoslov vode u 9:00) 

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



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  -23. prosinca 2018. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

 Božićni listić, br. 17. s rasporedom blagoslova domova podijelite po kućama. 
23. prosinca 2018. Bocanjevci u 9:30 (JE) i blagoslov jabuka 
BADNJAK, ponedjeljak, 24. prosinca 2018. 
polnoćka:   Bocanjevci u 22:30(JE) 

BOŽIĆ, utorak, 25. prosinca 2018. 
Bocanjevci u 10:30 (JM) 

Sv. Stjepan, srijeda, 26. prosinca 2018. 
Gorica u 9:30 (JE) 

SVETA OBITELJ, nedjelja, 30. prosinca 2018. 
Bocanjevci u 9:30(JM) 

 “stara godina”, ponedjeljak, 31. prosinca 2018. 
Bocanjevci: misa zahvalnica u 17:00 (JE) 

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

 
 BLAGOSLOV OBITELJI I DOMOVA  - POSLIJE BOŽIĆA 2018.  

27.12.  ČETVRTAK  od 9:30:   ŠAG (blagoslov vode u 9:00) 
28.12.  PETAK     od 9:30:    NARD (blagoslov vode u 9:00) 
29.12.  SUBOTA  od 9:30:   BOCANJEVCI (blagoslov vode u 9:00) 

od 9:30:   GORICA (blagoslov vode u 9:00) 
31.12. PONEDJELJAK  od 9:30:   VINOGRADCI (blagoslov vode u 9:00) 

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

 

  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

23. prosinca  2018. 

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

23. prosinca 2018. Šag u 8:30 misa (JM) i blagoslov jabuka 
23. prosinca 2018. Nard u 9:30 misa (JM) i blagoslov jabuka 
23. prosinca 2018. Vinogradci u 8:30 misa (JE) i blagoslov jabuka 
23. prosinca 2018. Bocanjevci u 9:30 (JE) i blagoslov jabuka 

BADNJAK, ponedjeljak, 24. prosinca 2018. 
VALPOVO:  misa zornica u 6:30 i blagoslov jabuka 
VALPOVO:  mala polnoćka u 19:00,  polnoćka u 24:00 
filijale:    Šag u 21:00 (JM), Nard u 22:30(JM) 

Vinogradci u 21:00 (JE), Bocanjevci u 22:30(JE) 

BOŽIĆ, utorak, 25. prosinca 2018. 
filijale:  Nard u 9:30(JE), Šag u 10:30(JE) 

Vinogradci  u 9:30(JM), Bocanjevci u 10:30 (JM) 

Sv. Stjepan, srijeda, 26. prosinca 2018. 
filijale:  Šag u 9:30(JM), Nard u 10:30(JM) 

Gorica u 9:30(JE), Vinogradci  u 10:30 (JE) 

SVETA OBITELJ, nedjelja, 30. prosinca 2018. 
filijale:  Nard u 8:30(JE), Šag u 9:30(JE) 

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

 “stara godina”, ponedjeljak, 31. prosinca 2018. 
Valpovo: misa zahvalnica u 18:30 
Bocanjevci: misa zahvalnica u 17:00 (JE) 

BOGOJAVLJENJE, (TRI KRALJA) nedjelja, 6. siječnja 2019. 
filijale:  Šag u 8:30(JM), Nard u 9:30(JM) 

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

 BLAGOSLOV OBITELJI I DOMOVA  - POSLIJE BOŽIĆA 2018.  
27.12.  ČETVRTAK  od 9:30:   ŠAG (blagoslov vode u 9:00) 
28.12.  PETAK     od 9:30:    NARD (blagoslov vode u 9:00) 
29.12.  SUBOTA  od 9:30:   BOCANJEVCI (blagoslov vode u 9:00) 

od 9:30:   GORICA (blagoslov vode u 9:00) 
31.12. PONEDJELJAK  od 9:30:   VINOGRADCI (blagoslov vode u 9:00) 

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

 
 



                  

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO  
ŽUPNI OGLASI 

SVETA OBITELJ - C –  
30. prosinca 2018. 

                                  www.zupa.valpovo.com 
 

 Raspored misa:  
SVETA OBITELJ, nedjelja, 30. prosinca 2018. 
VALPOVO: 8:00, 9:30,  18:30 

       filijale: Nard u 8:30, Šag u 9:30, Vinogradci  u 8:30, Bocanjevci u 9:30  
 “stara godina”, ponedjeljak, 31. prosinca 2018. 
Valpovo: misa zahvalnica u 18:30 

Bocanjevci: misa zahvalnica u 17:00 
NOVA GODINA, utorak, 1. siječnja 2019. 
VALPOVO: 9:30, 18:30 
srijeda, četvrtak, petak, subota, 2. 3. 4. i 5. siječnja 2019. 

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

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

 Pokret Božjeg milosrđa ima mjesečni susret na prvi četvrtak mjesecu u 19:00 
 Prvi petak je ovoga tjedna. Ispovijed za prvi petak je pola sata prije jutarnje mise.  Pobožnost je na 

prvi petak poslije jutarnje mise s litanijama Srcu Isusovom i euharistijskim blagoslovom.  
 
 BLAGOSLOV OBITELJI I DOMOVA  - POSLIJE BOŽIĆA 2018. u župi Valpovo je do 12. siječnja 

2019. 
30.12. NEDJELJA    od 11:00:    T. UJEVIĆA  
       od 11:00:   TRG KRALJA TOMISLAVA,  J. J. STROSSMAYERA, do mosta, I. MAŽURANIĆA 
31.12. PONEDJELJAK  od 9:30:   VINOGRADCI (blagoslov vode u 9 sati) 

od 9:30:   E. KVATERNIKA     
02.01. SRIJEDA     od 9:30:   M. P. KATANČIĆA,   od 11:00 M. A. RELJKOVIĆA     

od 14:00  J. LESKOVARA 
od 9:30:   FLORIJANOVA    od 9:30:   VL. NAZORA 

03.01. ČETVRTAK  od 9:30:   LJ. GAJA (parna i neparna),   od 9:30:   UČKA  
od 12:00  ISTARSKA   od 14:00 OPATIJSKA   

04.01. PETAK   od 9:30:     M. GUPCA (parna i neparna) 
od 9:30:   KRALJA P. SVAČIĆA, BOSANSKA, I M. GUPCA(iza groblja), 

GRGURA NINSKOGA 
05.01. SUBOTA   od 9:30:   J. KOZARCA  

od 9:30:   F. TUĐMANA, VJ. 107. BRIGADE 
06.01. NEDJELJA  od 11:00:       D. CESARIĆA     od 11:00:       J. J. STROSSMAYERA 

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

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

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

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


Župna crkva Valpovo  

 nakane sv. misa 2018. 
 

30. 12. nedjelja                     8:00     
SVETA OBITELJ – C -                                                                     
                                            9:30 
 
                                           18:30 

- za župljane  
 
+ Marko Ivić 
 
+ obitelji Galinović i Špoljarić 
+Josip Kovačević 

31. 12. ponedjeljak                   
STARA GODINA 
zahvalnica                          18:30 
 

 
 

- na nakanu 

1. 1. 2019. utorak                9:30 
NOVA GODINA 
 
                                           18:30 

+ Ante, Anđa i Stipo Andričić 
+ Ignjo Mišinec 

 
+Stjepan Kokić 
 

2. 1. 2019. srijeda               8:00 
SV. Bazilije i Grgur Nazijanski 
 

+Stjepan Kokić 
+Franka Ivić 

3. 1. četvrtak                  8:00  
Božićni dani prije Bogojavljenja 
 

 +Stjepan Kokić 
+Marko i Janja Čičak 
 

4. 1. petak                      8:00 
prvi petak 
 

+Stjepan Kokić 
+obitelji Kvakan 
+Ivan i Kata Frič 
 

5. 1. subota                     8:00 
Božićni dani prije Bogojavljenja 
 

+ Stjepan Kokić 
+obitelji Čavar 

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

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

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



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

ŽUPNI OGLASI  - 30. prosinca 2018. 
 
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30. 
 
Šag:  
30. prosinca 2018. Šag u 9:30 misa (JE)  
BOGOJAVLJENJE, (TRI KRALJA) nedjelja, 6. siječnja 2019.  

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

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

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

31.12. PONEDJELJAK od 9:30: VINOGRADCI (blagoslov vode u 9:00) 

  



Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 

ŽUPNI OGLASI  30. prosinca 2018. 
 
 Lukno platite u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

SVETA OBITELJ, nedjelja, 30. prosinca 2018. 
Bocanjevci u 9:30 (JM) 

 “stara godina”, ponedjeljak, 31. prosinca 2018. 
Bocanjevci: misa zahvalnica u 17:00 (JE) 

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

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

20. siječnja 2019. Bocanjevci u 8:30 (JM)  
 
27. siječnja 2019. nema mise u Bocanjevcima 

  



SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO 

ŠAG – NARD – VINOGRADCI 
I ŽUPA BOCANJEVCI 

30. prosinca  2018. 

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

SVETA OBITELJ, nedjelja, 30. prosinca 2018. 
filijale:  Nard u 8:30(JE), Šag u 9:30(JE) 

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

 BLAGOSLOV OBITELJI I DOMOVA    
31.12. PONEDJELJAK od 9:30: VINOGRADCI (blagoslov vode u 9:00) 

 “stara godina”, ponedjeljak, 31. prosinca 2018. 
Valpovo: misa zahvalnica u 18:30 
Bocanjevci: misa zahvalnica u 17:00 (JE) 

BOGOJAVLJENJE, (TRI KRALJA) nedjelja, 6. siječnja 2019. 
filijale:  Šag u 8:30(JM), Nard u 9:30(JM) 

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

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

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

 
27. siječnja 2018. Šag u 8:30 misa (JM) 
27. siječnja 2018. Nard u 9:30 misa (JM) 
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	sv. Ivan, četvrtak, 27. prosinca 2018.
	VALPOVO: 8:00
	NEVINA DJEČICA petak, 28. prosinca 2018.
	VALPOVO: misa u 8:00, blagoslov djece u 17:00
	SVETA OBITELJ, nedjelja, 30. prosinca 2018.
	VALPOVO: 8:00, 9:30,  18:30
	filijale: Nard u 8:30, Šag u 9:30, Vinogradci  u 8:30, Bocanjevci u 9:30
	 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30.
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	SVETA OBITELJ, nedjelja, 30. prosinca 2018.
	VALPOVO: 8:00, 9:30,  18:30
	filijale: Nard u 8:30, Šag u 9:30, Vinogradci  u 8:30, Bocanjevci u 9:30
	“stara godina”, ponedjeljak, 31. prosinca 2018.
	Valpovo: misa zahvalnica u 18:30
	Bocanjevci: misa zahvalnica u 17:00
	NOVA GODINA, utorak, 1. siječnja 2019.
	VALPOVO: 9:30, 18:30
	srijeda, četvrtak, petak, subota, 2. 3. 4. i 5. siječnja 2019.
	VALPOVO, misa 8:00
	BOGOJAVLJENJE, (TRI KRALJA) nedjelja, 6. siječnja 2019.
	VALPOVO:  misa i blagoslov vode u 8:00. mise u 9:30 i 18:30
	filijale: Šag u 8:30, Nard u 9:30, Bocanjevci u 8:30, Vinogradci  u 9:30
	 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8:00, 9:30 i u 18:30.
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	30. prosinca 2018. Šag u 9:30 misa (JE)
	30. prosinca 2018. Nard u 8:30 misa (JE)
	30. prosinca 2018. Vinogradci u 8:30 misa (JM)

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





