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SPOMENICA ŽUPE VALPOVO 2018. GODINE  

Život župe i vjernika - Važniji događaji 

KRŠTENJE se podjeljuje nedjeljom pod misom u 9,30, a može se krstiti subotom ili nedjeljom u 11 sati. 

VJENČANJE može bit s misom ili bez mise, sa sviranjem orgulja ili bez. U korizmi nema vjenčanja. Tečaj 
priprave za ženidbu je u veljači i rujnu: srijedom, četvrtkom i petkom u 19,30 sati s početkom na prvu 
srijedu u mjesecu ( 7. veljače 2018. i 5 rujna 2018.). 

PRVA PRIČEST je u nedjelju, 15. travnja 2018. u 11 sati. 

KRIZMA će biti u nedjelju 6. svibnja 2018. u 11. sati ( istog dana je prva pričest u Belišću!!!??? Nije 
namjerno...) 

KLANONSKA VIZITACIJA – službeni pohod župi Đakovačko – osječkog nadbiskupa je 27. veljače 2018. 

OBNOVA ŽUPNOG DOMA  je u toku od jeseni 2014. do konca 2016. godine završena je unutarnja obnova 
župnog doma u prizemlju, a 2017. obnovljen je jedan stan župnog doma na prvom katu, za župnog vikara. 
Obnova drugog stana na katu za povremene potrebe župe slijedi u 2018. U 2016. i 2017. obnovljeno je 
južno, sjeverno i istočna pročelja doma ( u dvorištu), a obnova zapadnog pročelja ( uličnog ) nastavlja se u 
2018. Za to je potrebno još oko 300.000,00 kn I u 2018. godini očekujemo pomoć Đakovačko – osječke 
nadbiskupije i Grada Valpova, Osječko- baranjske županije i drugih dobrotvora. Uz to treba nastaviti s 
prikupljanjem darova župljana za obnovu i slijedeće godine, 2018. godine darom od 20 kn mjesečno, 
uplatom u župnom uredu ili uplatom na račun. 

LUKNO  je obvezni godišnji doprinos župljana za župu. Lukno je prihod župe ( ne župnika!), a koristi se za 
redovite potrebe župe. Lukno nije „pretplata“ za sprovod. Lukno se plaća po bračnom paru ( obitelji ) 100 
kn. Lukno se može platiti u bilo koje doba godine. ( 2016. godine 1044. domaćinstava, 2017. godine 963 
domaćinstava ). 

DAR ZA BLAGOSLOV KUĆE nije dar svećeniku, nije lukno, nego je dar župi i Nadbiskupiji. Prošle godine 
blagoslovljeno je u Valpovu 1841, u filijalama 279, ukupno 2120 domaćinstava. 

ŽUPNA KARTOTEKA se popunjava i ispravlja. Ako niste do sada, molimo Vas da ispunite podatke o svojoj 
obitelji i domaćinstvu na formularu kartoteke koji možete dobiti u župnom uredu. Podatke donesite u 
župni ured. Kod blagoslova kuće za usporedbu sa župnom kartotekom pripremite i župnu knjižicu. 

HVALA   svima koji na bilo koji način pomažu u radu župe. ( Župni vikar, ŽPV, ŽEV, časne sestre, pjevači, 
orguljaši, čistaći, čišćenje crkve, župni karitas, ministranti, mladi, Marijina legija, pokret Božjeg milosrđa, 
članovi schönstatskog pokreta, vjeroučitelji i animatori župne kateheze, župni arhivar ). 

ŽUPNI LISTIĆ BR. 11. – Sadrži informacije ( obavijesti) od 14. siječnja do 3. ožujka 2018.. – Na prvoj 
stranici su rasporedi župne kateheze, koje imaju svoje voditelje. Na trećoj i četvrtoj stranici su mjesečne 
obavije3sti. Tu su svetkovine za koje se vezuju liturgijske aktivnosti, hodočašća i sv. mise vezane za 
blagdane, te praktične obavijesti kao napomene. Četvrta stranica sadrži rad župnog ureda, adrese, mel i 
telefone. U nastavku su obavijesti misa, ispovijed i pučke pobožnosti te župne skupine. 

M OLITVENA OSMINA – Od 20 – 27. siječnja 2018. Župnik je u obavijestima rekao da se svakidanje javne 
molitve i privatne prikazuju na tu nakanu. Završila je na 20 – tu godišnjicu „Vjerskih sloboda“, 27 siječnja. 
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Svake godine u ovo vrijeme izdaju se obrasci molitava koje se mole u organiziranim skupinama, za 
jedinstvo kršćana, da bi u „nekoj konačnici ipak svi vjernici bili u kristovom jedinstvu“, rekao je na TV 
nadbiskup i metropolit Đakovačko-osječki  dr Đuro Hranić. 

Dne 27. siječnja na TV emisiji „Duhovni izazovi“ bilo je više sugovornika kršćanske vjeroispovijesti; 
Evangelički pastor za Hrvatsku je govorio u par napomena: Da vjerska sloboda i toleranca su dvije stvari i 
da je među njima razlika. U vjerski slobodama smo jako  napredovali, ali to je negdje samo na papiru a 
praktično je drugačije; Više demokracije a manje slobode, jer se crkva sa svojim pravima prikraćuje; 
Određen broj vjerskih zajednica je uključen u ovu osminu a unutar njih je razumljivo da su neki ljudi 
otvoreni a neki zatvoreni, stoga koji su „blaži“ kršćani trebaju se uključiti u jedinstvo. U našoj državi 
manje vjerske zajednice nisu dostupne javnosti – na TV – ali Katolička crkva kao najbrojnija (85%) 
razumljivo da je više uključena. Međutim, u napomeni je to opravdano i rečeno. U emisiji su govorili i 
pripadnici Baptističke i Pravoslavne crkve ( episkop slavonski). Također su predstavljeni i ateisti koji su 
izdali knjigu: „U što vjerujemo mi koji ne vjerujemo“. Takvih je u Hrvatskoj 5%, pa i oni se uključuju u 
„Duhovne izazove“ sa svojim pitanjem. Treba pročitati knjigu da bi znali u što vjeruju i čega se 
pridržavaju?!. 

NOVI MINISTRANTI : Na blagdan sv. Ivana Bosca (31.siječnja), bilo je primljeno u službu pet novih 
ministranata. Na večernjoj misi posvetu ministrantske odjeće obavio je kapelan Mario Žigman. U uvodnoj 
riječi je naglasio da se ministranti primaju u Božju službu pa je u propovijedi između ostalog ispričao kako 
je on bio ministrant, ali nije bilo svečanog prijema kao sada. 

U ministrantsku službu primljeni su 31. siječnja 2018.: Alen Berečić, Karlo Čulina, Šimun Vidošić, Tomislav 
Mihaljević i Jakov Matijanić. Prije samog oblačenja ministrantske odjeće novi ministranti su položili su 
svečanu prisegu da će biti revni u službi, a u životu da će svojim da će svojim primjernim vladanjem služiti 
Bogu i Crkvi. Na misi  bio je svečani ulazak u crkvu a kod prisege i obećanja bili su prisutni dosadašnji 10 
ministranata koji su pomagali kod oblačenja novih. Velečasni Mario je zahvalio dosadašnjima na 
njihovom služenju. Sada je ukupno 15 ministranata. Iza mise za sve ministrante i njihove roditelje bio je 
priređen domjenak. 

KANONSKA VIZITACIJA : Dne 21. veljače 2018. godine našu župnu zajednicu pohodio je nadbiskup dr Đuro 
Hranić. U svrhu što bolje organizacije župnik velečasni Zvonko Mrak napisao je obavijest svim vjernicima 
žipe, filijala te Bocanjevaca, u kojoj je  pojašnjena svrha kanonskog pohoda. Nadbiskup je već pohodio u 
ovom dekanatu četiri župe: Belišće, Ladimirevce, Petrijevce i sada Valpovo. Posjetio je crkve s narodom: 
Vinogradci, Šag i Nard, a također župu Bocanjevce i filijalu Gorica, koje su opet u sastavu župe Valpovo i 
briga su župnika Mraka. 

U dvije stranice teksta objašnjen je način susreta i svrha pastirskog pohoda. ... „Biskup u svojoj biskupiji je 
vlastiti pastir, ali 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 učitelj koji 
propovijeda vjeru narodu te ih poziva da je u životu primjenjuju i razjašnjavaju pod prosvjetljenjem Duha 
Svetoga. ( Bilješka: U mladoj Crkvi vlast propovijedanja su imali samo biskupi.). 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. 
...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.“ 

Ovo pojašnjenje je naročito dobro za razumijevanje biskupskih pohoda župama – vjernicima, mlađe dobi 
koji se susreću sa biskupom. Na kraju pohoda vlastima grada, školi ... nadbiskup se susreo i razgovarao sa 
članovima crkvenih udruga ili bratovština i pokreta ( prema rasporedu), a navečer sa svima vjernicima 
služio svetu misu u župnoj crkvi koja je bila ispunjena vjernicima. Na misi se molilo za Crkvu, njezine 
pastire, našu nadbiskupiju i posebno za našu župnu zajednicu uključujući u molitve sve župljane. Ovaj 
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susret s pastirom Đakovačko-osječke nadbiskupije, dao je poticaj i snagu za življenje vjere i navještanje 
Evanđelja, zaključio je župnik Mrak. Na kraju slijedila je zahvala nadbiskupa te župnika. 

Raspored susreta kanonske vizitacije: 

Dne 21. veljače 2018. : Bocanjevci u 10 sati,  Gorica 11 sati, Vinograci, 11,30 sati,  

Valpovo, 12 sati: 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 sati,  Nard 16 sati;    VALPOVO: 16,45 Župno pastoralno vijeće i Župno ekonomsko vijeće, Župni 
karitas – u pastoralnom centru. 

VALPOVO, 17, 45 susret s vjeroučiteljima i animatorima župne kateheze – u pastoralnom centru. 

VALPOVO, župna crkva, 18,30 sveta misa koju 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 sati pohod samostanu časnih sestara. 

Na kraju nadbiskup se pohvalno izrazio na djelatnosti svih župnih suradnika i nositelja života župe i 
čestitao župniku na njegovom pastoralnom radu kao i svim obrascima koji su predstavljeni pregledu, te 
podijelio blagoslov. O samoj vizitaciji sastavlja se zapisnik i potvrđen dostavlja župi kao trajan dokument. 

ŽUPNI LISTIĆ BR. 12. Od 3. korizmene nedjelje 4. ožujka 2018. do Velike srijede, 28 ožujka 2018. – 

Sadrži: Vrijeme rada župnog ureda sa adresama, računima plaćanja i darovima za župu. 

Slijede mjesečne obavijesti o radu udruga i molitvenih skupina u 7 točaka. 

Nadalje slijede obavijesti o prvim pričestima. 

U župi Valpovo – Uskrsne ispovijedi 2018. te raspored ispovijedi u valpovačkom dekanatu za Uskrs 2018. 

( Listić je u prilogu registra spomenice, A XI – 4a ) 

KORIZMENI KONCERT ZBIOROVA U ŽUPNOJ CRKVI HARKANOVCI: U okviru dekanata organiziran je 
Korizmeni koncert u Harkanovačkoj crkvi Gospe Snježne. Osim domaćina gostovalo je dne 11. ožujka 
2018. u 18,00 sati sedam zborova: 

Harkanovci-domaćin, Ivanovci,Josipovac, Višnjevac, Bocanjevci, Ladimirevci, Šljivoševci i Valpovo. 

Većina crkvenih zborova dekanata ima svoje voditelje – dirigente ( 4 zbora ). Također imaju kostime ili 
nošnje i dobru organizaciju. Većina su mlađi pjevači, dok domaći i Ivanovci nemaju i pjevaju pučki. U ovoj 
smotri moglo se vidjeti da bez dobrog vodstva nema kultiviranog pjevanja u crkvama, na čemu trebaju 
svećenici povesti brigu. I ovako male lokalne smotre ukazuju na važnost liturgijskog pjevanja u crkvi na 
što je upozorio u svojoj posjeti i sam nadbiskup kod susreta u župama. Svakoji zbor otpjevao je dvije 
pjesme kako stoji i u programu. Na kraju susreta podijeljene su Zahvalnice i upriličen je domjenak za 
zborove u društvenom domu Harkanovci. 

MLADI NA KRIŽNOM PUTU : Oko 1.700 mladih na Nadbiskupskom križnom putu, pod geslom Evo 
Jaganjca Božjeg (Iv 1,29b) u subotu 17. ožujka 2018. održan je trinaesti po redu Nadbiskupijski križni put 
za mlade. Mladi su hodali na relaciji dugoj preko 24 kilometra od valpovačke filijale Vinograci sve do 
Donjeg Miholjca. Ni pljusak koji ih je pratio čitavim putem, sve do 16 sati kada su došli u Donji Miholjac, 
nije ih omeo u ovom hodočašću. 
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Pokisli i mokri njih 1700 hodalo je od prve postaje koja je bila u Vinogracima, preko Tiborjanaca, 
Veliškovaca, Marjanaca, Čamagajevaca, Radikovaca, Miholjačkog Poreča, Rakitovice sve do Donjeg 
Miholjca gdje ih je dočekao župnik domaćin velečasni Josip Antolović zajedno s kapelanom Petrom 
Maskvaljevićem. 

U župnoj crkvi sv. Mihovila bio je nadbiskup mons. Đuro Hranić koji je uz prisutnost petnaestak svećenika 
koji su hodali s mladima slavio svetu misu. Nadbiskup je mlade usporedio s hodočasnicima Grcima iz 
Ivanova evanđelja koji su željeli vidjeti Isusa. Tako su i mladi hodali više od 24 kilometra po jako lošem 
vremenu, kako bi vidjeli živoga Isusa, kako bi bili dodirnuti iskustvom Očeve blizine. Mladi su, ističe 
nadbiskup ovim hodočašćem obnovili i potvrdili Savez s Bogom. Bilo je to hodočašće na kojem su mladi 
hrabrili vjeru ljudi onoga kraja i pokazali kako nisu otpali od Crkve niti su se udaljili od Isusa Krista. 

„Kako protumačiti spremnost vas, koji ste do kože mokri, ostali na ovoj svetoj misi? Draga mladosti, svi vi 
ovdje svjedočite da želite svjedočiti iskustvo Boga, Očevu blizinu i zaštitu, želite susresti Isusa putnika, 
želite svjedočiti iskustvo vašeg vjerničkog i crkvenog zajedništva. Spremni ste podnijeti i prikazati žrtvu iz 
ljubavi prema Isusu. To je izraz i svjedočanstvo vaše vjere i crkvenosti. Ovdje, na misi otvorite svoja srca 
Gospodinovu obećanju da će On biti Bog vaš. On je i dobar otac i dobra majka. Mjera Očeve ljubavi je 
njegov Sin koji umire na križu. Draga mladosti, hvala vam na vašem svjedočanstvu vjere danas. Draga 
mladosti, hvala što razumijete ove riječi, jer samo onaj koji je velikodušan može mijenjati ovaj svijet i ovo 
društvo. Danas ste hrabrili vjeru ovoga kraja, pokazali da su mladi spremni biti svjedoci da žele prinijeti 
žrtvu za dobro ovoga društva,“ istakao je među ostalim nadbiskup Đuro. 

Na križnom putu mladima su se, osim svećenika pridružili i bogoslovi te časne sestre koje su ponijele 
instrumente i animirale mlade pjesmom i molitvom. Kolonu su kao i svake godine pratile  Hrvatska 
gorska služba spašavanja i Hrvatska policija, vjerni prijatelji koji su bili od velike pomoći prilikom nekoliko 
intervencija zbog iscrpljenosti i pothlađenosti. No mladi nisu odustajali, hrabro su koračali i posljednjih 
pet kilometara puta kada se spustio pljusak uz snažan vjetar. Hrabrili su ih župljani mjesta kroz koja su 
prolazili, dočekali su ih uz otvorena vrata svojih domova i srdaca, uz okrjepu u hrani i piću i uz riječi 
ohrabrenja na njihovu putu. Mladi su imali priliku ispovijedati se svećenicima koji su hodočastili s njima. 
Mnogi su posvjedočili kako su imali nakanu hodati za drugoga, za svoje bližnje. Ovaj križni put uistinu je 
bio istinska žrtva za druge, koju su mladi prihvatili i od koje nisu odustali. 

Svetu misu animirao je CPD MIR iz Belišća, pod ravnanjem profesora Želimira Sušića. Svetopisamska 
čitanja kao i molitvu vjernika, posebno napisanu za tu prigodu, molili su mladi hodočasnici. Na križnom 
su putu, kao i svake godine, bili mladi volonteri – redari, njih petnaestak. Svake se godine mladi volonteri 
prijavljuju kao pomoć u organizaciji. Prvenstveno paze da sve prođe u najboljem redu prilikom hoda i 
postali su prepoznatljiv simbol križnog puta. Na čelu kolone bili su mladi iz župa koje su među prvima 
prijavile svoj dolazak. Svaku postaju križ su nosili mladi iz druge župe, ove godine to su bili mladi iz župa: 
Vrpolje, Babina Greda, Gundinci, Vrbanja, Soljani, Našice, Osijek 4, Osijek 9, Tovarnik, Andrijaševci, 
Vinkovci 6, Bošnjaci i Cerna. Vjerujemo kako mlade ove vremenske neprilike nisu obeshrabrile te da će i 
iduće godine, vikend uoči Cvjetnice, hrabro krenuti na još jedan četrnaesti po redu Nadbiskupijski križni 
put. Iz naše župe sudjelovalo je 23. mladih. 

ISTAMBILSKA KONVENCIJA: Najavljeno ratificiranje 81 članka Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i 
borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznatije kao Istambulska konvencija u Hrvatskoj je 
dovelo do rasprava (ne)prihvatljivosti prihvaćanja toga međunarodnog dokumenta. Donošenje takvih 
dokumenata predstavlja se obično kao civilizacijski domet. Međudržavne rasprave uslijedile su budući 
neke države su ratificirale a neke nisu. Neke su iz parlamenta povukle konvenciju zbog protivljenja 
građana i da se provede narodni referendum. U Hrvatskoj je došlo do protivljenja među koje pripada i 
Katolička crkva izdavši kratku publikaciju sa svojim tumačenjem ( HBK „Muško i žensko stvori ih“!, 
Zagreb, 2014. godine, - Objašnjena su u 8 točaka, a završava: ... „Stoga vas dragi mladi, kao i sve do kojih 
ova naša poruka dođe, pozivamo  da se čvrsto držite te jedne ispravne definicije čovjeka, da prema njoj 
živite a svaku drukčiju, lažnu i čovjeka nedostojnu, odlučno odbacujete. „Na svoju sliku stvori Bog 
čovjeka, muško i žensko stvori ih!“(post. 1,27). To je čovjekovo dostojanstvo i identitet koji smo svi 
pozvani živjeti i jedni drugima svjedočiti! U Zagrebu, 15 listopada 2014.- Biskupi Hrvatske biskupske 
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konferencije. I više drugih Udruga koje pripadaju krugu brige za obitelj i pomoći bližnjima izradile su svoja 
neslaganja, organizirali su protestne skupove i demonstracije. 

Upravno pravno mišljenje nakon što je izradilo detaljnu analizu sadržaja konvencije ne dopire do šire 
javnosti. U njemu se kaže: Istambulskom konvencijom pokušava se nametnuti „dogmatska“ rodna 
ideologija i zloupotrijebiti međunarodne institucije za promoviranje manjinskoga svjetonazora. 
Upozorava na činjenicu da Istambulsku konvenciju Hrvatska ne može ratificirati bez ustavnih promjena 
jer je u suprotnosti s Ustavom. U nastavku se kaže: ...“da normativnoj razini nema posebne potrebe za 
uvođenjem dodatne regulative. Hrvatska slijedi svoje uljudbene domete, odavno je zemlja u kojoj je bilo 
koji oblik nasilja društveno neprihvatljiv. U svom izlaganju dr Dubravko Ljubić napominje da je 
Istambulska konvencija u suprotnosti s temeljnim postavkama demokracije“... U demokratskim 
zemljama normativa se ne može temeljiti na ideologijama jer se kosi s temeljnim postavkama 
demokracije. Pod krinkom plemenitih ciljeva nametati ideološka rješenja u obrazovni sustav, šport, ili 
kulturu u izravnoj je oprijeci s upravnim pravom i dužnošću roditelja brinuti se i odlučivanju svoje djece. 

Odgovorna vlast u pravni poredak ne će uvoditi normativu koja je u koliziji s temeljnim postulatima 
utvrđenim u najvišem pravno – političkom aktu svoje države, koji kao takav neizbježno predstavlja 
deskripciju društvene sadašnjice, projekciju neke budućnosti.“ ( G. K. br.11, 8.3.2018., str. 9 ) 

Službeno stajalište o pitanju roda stalne misije Svete Stolice pri Vijeću Europe sa bilješkama, a u 8 točaka 
smatra papa Franjo i donosi objekcije protiv uvođenja Istambulske konvencije: „Ne mogu prihvatiti 
tvrdnje onih koji smatraju da je „rodni identitet“ plod isključivo kulturnih i kontingentnih čimbenika, u 
potpunosti podložan pojedinačnoj slobodi, ili da se vrijednosti koje izražavaju spolnu različitost 
ukorijenjene u nekoj kulturi trebaju promatrati i isključivo kao „rodni stereotipi“ čije je uklanjanje nužno 
kako bi se „oslobodilo“ žene od stanja koje ih potlačuje situacija fenomena nasilja nad ženama i nasilja 
obitelji koje je u zabrinjavajućem porastu u Europi, treba doći do nastojanja u sprečavanju uništavanja 
života i brigu o žrtvama i njihovim obiteljima. 

I zaključno, Sveta Stolica podržava svako djelovanje koje istinski pridonosi uvjetima života žena, koje uz 
ostale stvari prijete da će se negativno odraziti na temeljnu ulogu koju brak i obitelj zauzimaju za opće 
dobro i stabilnost naših društava. ( G. K., br.12.,25.3.2018., str. 1. i 9. ). 

Saopćenje o Istambulskoj konvenciji izrazio je preko TV i Đakovački nadbiskup monsinjor dr Đuro Hranić. 
Naglasio je da nije za ratifikaciju iste i da se neće ništa odraziti negativno što se tiče Europske unije. U 
Zagrebu su održani prosvjedi Udruga ( uglavnom ženskih ) da se konvencija ne prihvati. Prosvjednika je 
bilo na glavnom trgu i ulicama i do pedeset tisuća ( a policijska izjava je proglasila samo 5 tisuća ) koji su 
prosvjedovali sa različitim transparentima i simbolima, naznačivši svoje neslaganje sa rodnom 
ideologijom što je glavni sporni subjekt prosvjednika. Međutim, održan je sastanak vlade pa je saopćenje 
izdao predsjednik Plenković, da konvencija nije u suprotnosti sa našim zakonima koji tretiraju sadržaj 
istih pitanja ( osim gendereologije), a da je demokratski dozvoljeno prosvjedovanje i slobodno 
izražavanje svojih uvjerenja. Time je vlada došla u koliziju sa Crkvom. U svezi zaštite života hrvatskoj crkvi 
se nudi da sastavlja zakon o zaštiti života i obitelji. Međutim, politička ljevica, t. j. stranka SDP stavlja 
javni prigovor da je Hrvatska sekularna država ( što se ne može reći jer je preko 85% žitelja su 
katolici,prema zadnjem popisu stanovništva.) i da se crkva ne miješa u političko kreiranje zakona. ( 
Dnevnik TV 26.3. 2018.g.). 

Novi dodatak uz Istambulsku konvenciju: U govornim emisijama HTV nastavila su se kao rasprave i 
pojašnjenja u kojima su učestvovali profesionalno obrazovani pravnici, psiholozi i drugi mjerodavni toga 
područja, na razjašnjavanju teksta IK, od 27. ožujka i nadalje.  

Upriličen je intervju sa đakovačkim nadbiskupom monsinjorom dr-om Đurom Hranićem koji je 27. ožujka 
rekao da IK ima u sadržaju (81 članak ) ...“više pozitivnih zakonitosti ili odredaba u člancima nego 
negativnih ( misli se na rodnu ideologiju )“. Također su svoje  izjave dali i drugi biskupi ( Rijeka Sisak, 
Dubrovnik ) u smislu katoličke ideologije i naučavanja teologije, da se slažu oko zaštite ljudskog života i 
obitelji; Ali da drže Božju odrednicu: „ Stvori Bog muško i žensko stvori ih.“ – Ne prihvaćajući rodnu 
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„gendereologiju“ kao novu mogućnost iskrivljavanja Božje odrednice i manipuliranja ljudima po novoj 
ideologiji. Osim toga u TV emisijama naglašava se da organizirani prosvjedi i koji će još uslijediti po 
gradovima, ljudi ne znaju zašto prosvjeduju, odnosno da IK nije shvaćena razložno i kojim uzrokom se ona 
pojavila. Ovaj tekst je nedovršen jer se ne može znati zašto  neke države usvajaju – ratificiraju, a druge 
ne, situacija ja na pola. No, ovo bilježimo razložno , jer Katolička crkva vrlo jasno vidi štetnost ove teorije 
koja nema znanstvene potvrde, i da ostaje kao teorija a ne da se osnaži zakonski. U govornim TV 
emisijama HTV nastavila su se rasprave i o tome da se čuje i stanovište crkve što se i dogodilo ta je za 
javnost objavljeno. U ime Hrvatske crkve i HBK obratio se predsjednik monsinjor  nadbiskup Želimir Puljić 
saopćenjem, ... da je crkva prihvatila IK kao i Hrvatska vlada, s tim da se „ rodna ideologija“ ne uvrsti u 
prihvaćanje iste i nije obavezna u sklopu dokumenta IK. Saopćenje je objavljeno na TV – u dne 4. travnja 
2018. godine. 

IZVJEŠĆE O DOGAĐANJIMA U IVANOVCIMA PD 19. DO 24 OŽUJKA 2018. G. 

U crkvi sv. Ivana Kapistrana u Ivanovcima, duhovnik šenštatske duhovnosti pater Christoph Horn 
održao je peto-dnevne duhovne poticaje članovima šenštatskog pokreta(od 19. do 23.3.2018. ). Poslije 
duhovnih poticaja slavili smo sv. misu te svakodnevno nakon misnog slavlja imali klanjanje pred 
Presvetim. Poslije duhovnih vježbi nadnevka 24. ožujka 2018. održan je u Ivanovcima molitveno radni 
susret svih voditelja HŠO iz cijele Hrvatske. Na ovom skupu bilo je prisutno 70-tak voditelja. 

Teme duhovnih poticaja bile su križ i pitanja povezana sa Uskrsom te smisao križa i patnje u našim 
životima. Kako prepoznati tragove Božjeg vodstva u svome životu i što je duboki smisao križa u vlastitom 
životu. Nadalje, kroz duboke poticaje oca Kentenicha razmatrali smo i učili kako u svakodnevici ostvariti 
kvalitetno zajedništvo i zajedničko djelovanje, a vezano za naše novo geslo: „ JEDNO SRCE U OCU!“. Jedna 
od značajnih tema bila je i – Tajna Gospinog svetišta u Ivanovcima. 

U radnom dijelu susreta podnosila su se izvješća timova o radu za 2017. i planovima za 2018. godinu 
vezano za izgradnju budućeg Svetišta u Ivanovcima ( Građevinski tim, Molitveno-liturgijski tim, 
Financijski tim, Tim za informiranje i Organizacijski tim.). 

Kruna subotnjeg susreta bio je svečano misno slavlje koje je uveličao pjevački zbor sv. Cecilije iz Valpova 
te nakon slavlja saveza – u predvečerje Euharistijsko klanjanje. Nadahnutim obraćenjem patera 
Christopha našem Spasitelju, duhovno smo se obogatili i tako ispunjeni radosnim susretom s Isusom pošli 
svojim domovima. 

Valpovo, 26.3. 2018.                                   Tekst: Anica Salajić, voditelj tima za financije za izgradnju svetišta  

                                                                       i lokalni voditelj. 

ŽUPNI LISTIĆ BR. 13. USKRSNI: Od Cvjetnice 25. ožujka 2018. do Tijelova, 31.svibnja 2018. 

Sadrži župne mjesečne obavijesti: 

 Cvjetnica 25. 0žujka 2018. ( prilog za maslinove grančice je za župni Caritas ). U 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: Filijale, misa s blagoslovom grančica i 
čitanjem muke; Vinograci u 8 sati, Nard u 8 sati, Šag 9,30, BOCANJEVCI župa u 9,30. 

 Uskrsna ispovijed mladih: U Belišću, veliki Ponedjeljak 26.3. od 20 – 21,30; U Valpovu, Veliki Utorak 
27.3. od 19 – 21 sat. 

 Veliki četvrtak, 29.3.2018.: 19 sati misa Večere Gospodnje i obred pranja nogu ( milostinja za župni 
caritas ) u 20 sati klanjanje. 

 Veliki petak, 30.3. 2018. – post i nemrs – U 10 sati Križni put u crkvi; U 18 sati obredi Velikog petka – 
pjevana muka – klanjanje Križu – pričest. 
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 Velika subota, 31. 3. 2018. Valpovo – crkva otvorena cijeli dan – Vatrogasci čuvari groba; 20 sati – 
Vazmeno bdijenje za službu svjetla ponijeti svijeću sa štitnikom protiv prokapavanja. 

 BOCANJEVCI – Velika subota 31.3. 2018.- Vazmeno bdijenje u 19 sati. Blagoslov jela u Bocanjevcima 
poslije Vazmenog bdijenja. 

 Blagoslov jela: Filijale, Nard u 17 sati, Vinograci u 17 sati, Šag u 17, 30 sati U Valpovu, Velika subota 
u 18 sati prvi blagoslov, na Uskrs uz misu u 7 sati drugi blagoslov. 

 USKRS, 1. travnja 2018., Valpovo 7 sati misa ( i blagoslov jela ), mise u 9,30 i 18,30. 
 Uskrsni ponedjeljak, 2. travnja 2018. u Valpovu mise: 8 sati, 930 i 18,30. FILIJALE: Šag 9,30 (JM), 

Nard u 10,30 (JM); Gorica 9,30 (MŽ), Vinograci 10,30 (MŽ). 
 Prvi petak je 6. travnja i 4. svibnja 218. ispovijed za prvi petak je od ponedjeljka u tom tjednu 

pola sata prije večernje mise. Ispit savjesti je na prvi petak u 17,30. Pobožnost poslije večernje 
mise sa litanijama Srcu Isusovu i Euharistijskim blagoslovom. 

 Euharistijsko klanjanje u Šagu, 2. vazmena nedjelja, 8 travnja 2018. misa u 9,30. Pokret 
Božanskog milosrđa organizira hodočašće u Svetište Božjeg Milosrđa na Ovčari kod Đakova u 
nedjelju 8. travnja 2018. Cijena puta je 40 kuna. Prijave kod Gordane Bebeši. 

 Roditeljski sastanak za roditelje krizmanika, ponedjeljak, 9. travnja 2018. u 19,30 u Pastoralnom 
centru. 

 Prva pričest: Slijede obavijesti i termini za ispovijedanje prvopričesnika i roditelja. 
 Župno godišnje klanjanje 4. vazmene nedjelje kada je i nedjelja Dobrog pastira, dan molitve za 

duhovna zvanja, 22. travnja 2018. Slijedi raspored klanjanja i voditelja. Bez obzira na raspored, za 
vrijeme klanjanja od 14 sati kada je izlaganje Presvetog do 18 sati može se doći u bilo koje 
vrijeme po volji. Klanjanje je za sve dobne skupine i za sve župljane. !!!. 

 Sveti Juraj, ponedjeljak, 23. travnja 2018. Vinograci, misa u 11 sati i blagoslov polja. 
 Blagoslov polja za sv. Marka uz mise 22. travnja 2018., a u Valpovu 25. travnja ( srijeda ) na misi u 

18,30. 
 Župno hodočašće bl. M. Petković na Korčulu je od 27. do 30 travnja 2018.. Cijena puta je 650 kn. 

Kontakt osoba č. s. Danijela Škoro. 
 Svibanjske pobožnosti s molitvom krunice i litanijama BDM su svaki dan pola sata prije mise od 1. 

do 31. svibnja 2018. 
 BOCANJEVCI, utorak, 1. svibnja 2018. misa u 11 sati za crkveni god i Prva pričest. Također 3. 

svibnja u 11 sati sv. Filip i Jakov crkveni god. 
 KRIZMA  u župi Valpovo; 6. svibnja 2018. u 11 sati (nedjelja) Krizmatelj je mons. Ivan Ćurić, 

generalni vikar. Ispit krizmanika pred roditeljima i vjeroučiteljima: vlč. Mario Žigman, župni vikar, 
č. s. Ilirka Ivandić i vjeroučitelj Davor Šamadan u utorak 17. travnja 2018. u 19,30 u Pastoralnom 
centru. Slijede informacije u vezi krizmanika o ispovijedanju i drugo. 

 ZLATNA HARFA , susret dječjih zborova valpovačkog i donjomiholjačkog dekanata, je u župnoj 
crkvi u Donjem Miholjcu u subotu 12. svibnja 2018. s misom i nastupom zborova. 

 DEVETNICA DUHU SVETOM 2018. : Od 11 svibnja do 19 svibnja 2018. Slijedi što je tema 
propovijedi za svaki dan u devetnici. Završava Duhovskim bdijenjem 19. svibnja 2018. 

 Nadbiskupijski  susret osoba s posebnim potrebama u Valpovu 19 svibnja. Prisutnih oko 800 do 
1000 osoba. Treba dati ručak, bit će potrebno sudjelovanje svih župljana. 

 TIJELOVO  je u četvrtak, 31. svibnja 2018. Mise su u 8,9,30 i 18,30. Tijelovska procesija je s misom 
u 9,30 uz puhački orkestar DVD Valpovo. Pozvani su ovogodišnji prvopričesnici za sudjelovanje. 
Kretanje procesije po gradu biti će 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. 



8 
 

U prilogu listića su informacije sa obavijestima : Župni ured o uredovnom vremenu i adrese. 

Župni pastoralni program: kateheze, pobožnosti i klanjanja, djelatnost udruga i vrijeme njihova rada; 
ministranti, dramska skupina te zborovi, Dječji zbor „Mirjam“, Mješoviti zbor, Zbor mladih, te sastanak 
mladih. 

                                                                                                            Zvonko Mrak, župnik 

VELIKI TJEDAN – USKRS – Liturgijski je protekao vrlo dobro. Bio je velik broj ispovijedi za dane po rasporedu 
tako da su svećenici bili zauzeti ispovijedanjem. Na Cvjetnu nedjelju je bilo lijepo vrijeme pa je vani bio 
blagoslov maslinovih grančica a iza procesija te za vrijeme mise pjevana muka po evanđelistu  sv. Marku . 
Crkva je bila ispunjena vjernicima za vrijeme obreda kroz Sveto Trodnevlje. Blagdan Večere Gospodnje sa 
pranjem nogu je protekao vrlo svečano uz dobru organizaciju. Veliki Petak sa obredima također sa 
pjevanom mukom po sv. Ivanu. Na Veliku Subotu, iako je vrijeme bilo nevrijeme ( jaka kiša sa vjetrom), 
crkva je bila dupkom puna. Obredi su bili svedeni u samu lađu crkve: posveta ognja i uskrsne svijeće te 
ulazak u mračnu crkvu. Sam čas Uskrsnuća protekao je svečano uz lijepo pjevanje Uskrsne pjesme - egzultet  
koju je pjevao velečasni kapelan Mario Žigman. Blagoslov jela obavljen je u subotu u 18 sati te u nedjelju iza 
rane mise u 7 sati. Vrijeme se popravilo, slaba kiša poslije sunce uz temperaturu oko 15 Celziusa. Na uskrsni 
ponedjeljak mise su bile kao i nedjeljom. Poslije mise poldanice slijedile su čestitke župniku Uskrsa i 
imendana, župnog zbora i suradnika. 

Uskrsni ponedjeljak: Na misama se čitala uskrsna poruka i čestitka nadbiskupa i metropolita Đakovačko -  
osječkog dr Đure Hranića s motom: „Trajni je poziv evangelizirati društvo“. Pored tumačenja uskrsnih 
događaja iz Biblije u nastavku između ostalog u poruci se kaže: ...“ Uskrsna vjera crkve stoga je bitno 
euharistijska i na osobit način hrani za nedjeljnim euharistijskim stolom... Uskrsnuli Krist, prisutan pod 
prilikama kruha i vina, oblikuje u nama euharistijsku narav kršćanskog života jer danomice omogućuje 
„postupnu preobrazbu čovjeka koji je milošću pozvan biti slikom Sina Božjega“. Euharistija tako unosi 
korjenitu novost u naš život jer oblikuje novi mentalitet koji postaje kriterijem vrjednovanja svih naših 
osobnih, ali i društvenih odnosa. ... 

Svaka  župna zajednica koja je na neki način „obitelj obitelji“, rađa se i živi iz zajedništva koje nastaje iz 
susreta s euharistijskim Kristom. Stoga je za sve nas vjernike od osobite važnosti redovito sudjelovanje u 
nedjeljnom euharistijskom slavlju župne zajednice jer nas samo potpuno sudjelovanje u svetim otajstvima 
potiče na aktivnije uključivanje u crkveni život i na kršćansku zauzetost u društvenom životu. ... 

... Naš je trajan poziv evangelizirati društvo u kojem živimo i oblikovati duhovni identitet svoga naroda 
osobnim svjedočenjem karitativne ljubavi i zauzimanjem za uspostavu pravednih društvenih struktura, u 
kojima se već sada krije klica uskrsne preobrazbe u Kristu. 

Župnik Mrak je u kratkom rezimeu potvrdio ove naznake nadbiskupove poruke uz čestitku. (Objavljeno u GK 
br. 13. str.4.- 5. ). 

BLAGDAN BOŽANSKOG MILOSRĐA: Ustanovom ovog blagdana po želji Isusa Krista preko č. s. Faustine 
Kowalske sveti papa Ivan Pavao II. proglasio je 30.travnja 2000. godine da se štuje prve nedjelje iza Uskrsa. 

Božje Milosrđe je posljednji spas za čovječanstvo od strane Stvoritelja. ( Molitvenik „Milosrdni Isus“, D. 
Andrijevci 2012. ). Po ustanovljenju blagdana u Đakovačko-osječkoj biskupiji je osnovano hodočasničko 
Svetište Božjeg Milosrđa u koji dolaze hodočasnici na taj dan i mole na tu nakanu. Nadbiskup Đakovačko-
osječki tada, dr Marin Srakić povjerio je 2oo8. Pokretu filijalnu kapelu u mjestu ovčara nedaleko Đakova (27 
kilometara). ( Molitvenik,str. 123.-125. ). Iz Valpova tu nedjelju (2018.g.) organiziran je autobusni prijevoz u 
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popodnevnim satima ( po cijeni 40 kn ). U autobusu od 57 putnika bili su iz mjesta Petrijevci, Ladimirevci, 
Ivanovci i Marjančaci. Drugi autobus od 80 putnika je iz Valpova među kojima su 27 članova župnog 
crkvenog zbora sv. Cecilije koji je uveličao i animirao molitve i pjevanje sa misom što je sve trajalo oko 5 
sati. Organizator za Valpovo bila je članica Pokreta i zbora gđa Gorana Bebeši. Na put se krenulo u 13 sati. 
Nakon 75 kilometara vožnje stiglo se na prostor svetišta na Ovčaru. Odmah je počela pobožnost krunice 
Milosrđa koja se naizmjenično molila i pjevala koju je pratio zbor sa solistima. Iza je slijedilo Euharistijsko 
klanjanje molitvom i pjesmom a vodio je svećenik. Tada je preko sata bilo slobodna za okrjepu i kupnju 
nabožnih predmeta. Misa je počela u 17 sati i trajala oko sati pol a predvodio je Nadbiskup u miru dr Marin 
Srakić. Održao je vrlo sadržajnu propovjed o uskrslom Kristu i njegovom Božanskom Milosrđu. Tokom 
cijelog popodneva su svećenici ispovijedali. Taj dan Isus daje posebne milosti za ispovijed i pričest i oprost 
grijeha. 

Na kraju župnik je zahvalio nadbiskupu na predvođenju misnog slavlja te svećenicima na njihovu doprinosu 
oko organizacije i pomoći te hodočasnicima na velikom odazivu kojih je bilo oko 3000. Samo svetište je već 
sada dobro organizirano sa pratećim objektima i sanitarijama. Sve se događalo vani po sunčanom i toplom 
vremenu. Bilo je osigurano dosta sjedećih mjesta ( 700-1000 ) ostali su stajali ili bili u pokretu. Oltar je bio 
na trasi uz crkvu sa slikom Milosrdnog Isusa ( oko 2 x 1 metar ), lijevo sv. Ivan Pavao II. a desno sv. Faustina 
Kowalska – manje slike. Ozvučenje je idealno provedeno tako da se sve razumjelo na cijelom prostoru 
svetišta. Na kraju je pohvaljen zbor za lijepo i skladno pjevanje te izborom pjesama s dopunom violine i 
flaute koje su animirale pratnju članice muzičke škole. Solista je bilo za psalme koji su sa zborom pratili 
molitve. Pjevači su počašćeni zakuskom a iza se krenulo kući i stiglo u 20,30 sati. 

Adresa svetišta: Pokret Božanskog Milosrđa, Ovčara 33, 31416 Levanjska Varoš. 

PRVA PRIČEST: Na 3. vazmenu nedjelju bila je 15. travnja u Valpovu na misi u 11 sati. U filijali Nard 22. 
travnja u 11 sati. Ukupno 70 prvopričesnika: Valpovo 61 dne 15. 4. ; Šag 4    -    ; Nard 5 dne, 22.4.¸Vinograci 
= 0. 

U župi Bocanjevci 1. svibnja u 11 sati. Ukupno 5 ; Bocanjevci 2 ; Gorica 3. 

KRIZMA u Valpovu je bila 6. svibnja za 54 krizmanika. Krizmatelj je bio monsinjor  Ivan Ćurić generalni vikar 
u  nadbiskupiji u Đakovu. Valpovo 41; Vinograci 6; Šag 1; Nard 6 krizmanika. 

ŽUPA JOSIPA RADNIKA U BELIŠĆU svečano je proslavila crkveni god i obljetnicu posvećenja župne crkve 
euharistijskim slavljem koje je predvodio valpovački župnik velečasni Zvonko Mrak. Koncelebriranu misu su 
služilo je deset svećenika. /Izvor: „Belišćanski list“, br. 39, travanj 2018./ 

 BOCANJEVCI, utorak, 1. svibnja 2018. misa u 11 sati za crkveni god, i prva pričest. 
 BOCANJEVCI, četvrtak, 3. svibnja 2018. u 11 sati misa na crkveni god – sv. Filip i Jakov. 

SVIBANJSKE POBOŽNOSTI s molitvom krunice i pjevanim litanijama BD Marije su bile svaki dan prije mise od 
1. do 31. svibnja 2018. godine. 

ZLATNA HARFA- susret dječjih zborova valpovačkog i donjomiholjačkog dekanata, održan je u župnoj crkvi u 
Donjem Miholjcu, u subotu 12. svibnja 2018. s misom i nastupom sedam dječjih zborova. 

HODOČAŠĆE BL. MARIJI PROPETOG ISUSA PETKOVIĆ – Blato na Korčuli od 27. – 30 travnja 2018. 

Skupina od 46 putnika iz Valpova odlučila se na hodočašće bl. M. Petković i sv. Vincenci u Blato. Osim dobre 
volje, ponijeli smo i srca puno očekivanja i vjere, zahvale i prošnje za sve naše najmilije. 
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Prvo odredište bilo je Blato, samostan časnih sestara Kćeri Milosrđa gdje smo imali kratku molitvu u svetištu 
blaženice Marije Propetog Petković. Sestre su nas ugostile doručkom i svojom srdačnom dobrodošlicom, a 
potom smo krenuli u razgledanje samostana, svetišta, sobe i muzeja blaženice. Doznali smo mnogo toga o 
njezinom bogatom životu koji je bio slavlje Boga i izvršenje njegove volje. Potom smo krenuli u upoznavanje 
samog mjesta Blata, te smo posjetili etno muzej Barilo gdje su nas domaćini radosno dočekali i predstavili 
nam život blaćana u prošlosti. Doznali smo što je to Zlinje, Kumpanija ili Ples od boja, Plakata. Prisustvovali 
smo godišnjoj izvedbi Kumpanije na mjesnom trgu povodom proslave sv. Vincence, zaštitnice Blata. Zajedno 
s ostalim vjernicima sudjelovali smo u svečanoj mjesnoj procesiji i svečanoj euharistiji, a predvodio ju je 
monsinjor Tomo Vukšić, vojni biskup u Bosni i Hercegovini. 

Sutradan smo sudjelovali na nedjeljnoj euharistiji u župnoj crkvi ( crkva Svih Svetih ), nakon čega nas je 
srdačno primio mjesni župnik don Željko Kovačević, te nam pripovijedao o župi i župnoj crkvi. Uslijedilo je 
druženje s mješovitim župnim zborom na nedjeljnoj kavi, a potom smo se uputili prema Prižbi gdje nas je 
dočekala s. Paulina u malom samostanu časnih sestara. Nedaleko od samostana posjetili smo Križ gdje je 
blaženica Marija Propetog Petković provodila svoje vrijeme u molitvi, te napisala pravila za svoje sestre. I mi 
smo iskoristili ove blagodati za molitvu, meditaciju, susret s Bogom i jednih s drugima. 

Nakon Prižbe posjetili smo Vela Luku, koja se nalazi na zapadnom dijelu otoka Korčule. U Veloj Luci nalazi se 
crkva sv. Josipa sagrađena 1849. kao najmlađa župa na otoku. U župi od 1928. djeluju sestre dominikanke u 
samostanu sv. Josipa Radnika, a bile su na kratko nazočne i sestre Kćeri Milosrđa iz Blata ( 1961.). 

Zadnji dan naše posjete otoku Korčuli, proveli smo u razgledavanju grada Korčule koji se nalazi na 
sjeveroistočnom dijelu otoka Korčule. Posjetili smo katedralu sv. Marka, centar grada, Dominikanski 
samostan sv. Nikole i samostan časnih sestara „Anđela čuvara“ gdje smo također velikodušno primljeni. 

Na povratku kući, posjetili smo Gospino svetište u Međugorju, te vrijeme proveli u molitvi i zahvali Majci 
Božjoj na svim milostima koje smo primili na našem putovanju. 

Svaki posjećeni kutak govori o ljepoti stvaranja i životu. Radosna srca i s vjerom iskoristili smo svaki trenutak 
za molitvu i predanje u Očeve ruke za dobivanje milosti za naše najbliže i one koji su nam se preporučili u 
molitve. 

Zahvaljujući našoj s. Danijeli Škoro i župnom vikaru Mariju Žigmanu, koji su nam na svoj duhovni i duhoviti 
način ovo putovanje učinili nezaboravnim, veselimo se ponovnom druženju. Sretni smo bili dionici ovog 
hodočašća pod okriljem i zaštitom blažene Marije Propetog Isusa Petković i sv. Vincence. 

                                                                                                    Slađana Perošević i Kornelija Tahtler 

SMOTRA VJERONAUČNOG STVARALAŠTVA: Katehetski ured Đakovačko-osječke nadbiskupije i Agencija za 
odgoj i obrazovanje _ Podružnica Osijek organizirali su te je održan dne 8. svibnja 2018. Smotru 
vjeronaučnog stvaralaštva „VjeDra“ s temama, „Opći poziv na svetost“ i „Kršćani na putu dijaloga“. Glavna 
ravnateljica Agencije za Hrvatsku bila je prisutna, prof. Jadranka Žarković-Pečenković te nadbiskup 
metropolit đakovačko-osječki + Đuro Hranić. Po završetku Smotre podijeljena su Priznanja i Zahvalnice svim 
učesnicima. 

Iz Valpova je bilo 8 učenika iz OŠ „Matija Petar Katančić“, Valpovo koji su bili vrlo zapaženi i uspješni te su 
primili Priznanja „OIKUMEN“-Agencije za odgoj i obrazovanje Zagreb, Donje Svetice 36. 

( U prilogu spomenice župe Valpovo je kopija Priznanja za Luku Cerjana-A-XI-4 c ). 
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DUHOVI: Uoči duhova održano je duhovsko bdijenje pred sam blagdan 19. svibnja. Za samo bdijenje izdan 
je posebni obrazac s razmatranjima, molitvama i pjevanjem kod svakog dijela. Paljenje svijeća nije bilo kao 
prethodnih godina. Devetnica je bila od 11. do 19 svibnja 2018. Svaki dan sa tematskim propovijedima. 
Naslovi propovjedi objavljeni su u župnom listiću br. 13.  na 4 stranici. 

 NADBISKUPIJSKI SUSRET osoba s posebnim potrebama. Ove godine je bila na redu župa Valpovo. 
Održan je 19 svibnja tekuć godine. Ovaj događaj je zahtijevao angažman cijele župne zajednice, 
budući je trebalo ne samo dočekati te invalidne osobe nego im dati i ručak. Volonteri koji su se javili 
su raspoređeni za prijem sirovina za hranu i piće, dakako i za posluživanje koje nije uobičajeno jer 
im se moralo sve donijeti ponaosob. Program se odvijao najviše u crkvi a poslije podne na trgu gdje 
su se dovezle stolice, budući je i tamo bio kraći program. Ukopno je bilo oko 900 osoba i sve je bilo 
dobro organizirano da su gosti bili sretni i zadovoljni. U crkvi je bila svečana misa u 11 sati koju je 
služio nadbiskup Đuro Hranić i održao prigodnu propovjed. Događaj je sniman. Za ručak se servirao 
grah i domaći kolači. (Vidi: „Vjesnik Đakovačke i Srijemske Nadbiskupije i Srijemske biskupije,“lipanj 
broj 6/ 2018. Događanja – Iz života Crkve, str. 84. – Izvjestitelji: V. Mandić,I. Grgić Vukojević. ). 

CRKVENI ZBOR U PIŠKOREVCIMA: Pjevači župnog zbora sv. Cecilije su bili pozvani u župu Piškorevci za 
gostovanje u popodnevnim satima. Dne 27. svibnja ( nedjelja Presvetog Trojstva) 2018., bili su prevezeni 
autobusom za misno slavlje i koncert koji je bio iza mise. Repertoar skladbi osim misnog, bio je dosta 
opsežan, a sadržajno se odnosio na cijelu crkvenu godinu. Inače kao pjevački crkveni zbor ima dobru 
reputaciju u svom kraju i nadbiskupiji te je pozivan na susrete crkvene tematike. Zbor vodi č. s. Danijela 
Škoro, a vježbe se održavaju u aktivno vrijeme godine ( osim ljeti ) dva puta na tjedan. Kao mješoviti zbor 
pjeva svake nedjelje na ranoj misi u 8 sati a također izvanredno po potrebi na raznim slavljima blagdana. 
Ovaj puta je pozvan od župnika velečasnog Damira Stanić rodom valpovčanina na župni susret. Zbor sv. 
Cecilije župe Valpovo krenuo je autobusom u župu Piškorevce u 15,30 sati sa 26 pjevača i stiglo se na 
odredište u 16,30 sati. Zbor je dočekao osobno župnik pružajući ruku svakom pjevaču. Odmah se došlo u 
crkvu posvećenu „Preobraženju Kristovom“, da bi se zbor pripremio za nastup. U „zagradi rečeno“, ovaj 
zbor je na poziv župnika velečasnog Damira Stanića po drugi puta pozvan na nastup u njihovoj crkvi. Bilo je 
to 27. rujna 2014. godine i pjevao na misi u 10,30 sati koju je služio župnik uz su služenje grkokatoličkog 
župnika iste župe, jer u Piškorevcima živi nekolicina grkokatoličkih vjernika. ( Izvor: Župna spomenica 
dne,27. rujna 2014. godine.). 

Pri dolasku uočili smo da je crkvica grkokatolika obnovljena, dok je katolička u tijeku obnove. Od zadnji puta 
je za primijetiti da su radovi uznapredovali. Crkva je u toku konzervatorskih zahvata; Podzidana je nova 
izolacija jer su temelji i zidovi nagriženi vlagom... Crkva je po svom izgledu vrlo uočljiva u stilu baroka i 
tornjem tipičnim za slavonski stil gradnje svoga vremena. Na pločici uz hrvatski grb ispisana je 1709. godina. 
Kompleks sa prostranim župnim dvorom se temeljito hortikulturno obnavlja. ( Na župnom domu izvađeni su 
stari dotrajali prozori i čekaju ugradbom novih u istom stilu. Župnik je u iznajmljenoj kući. Uređen prilaz je 
drukčije definiran. Unutrašnjost crkve plijeni svojom arhitekturom, posebno glavni oltar koji ima ugrađen na 
vrhu vitraj sa motivom Svetog Trojstva pa zapadno sunce prisijava i žari igru boja motiva. Mramorizacija 
oltara je u skladu nijansirana sa ambijentom crkve, pravi barok. Bočna dva dodana oltara su življim bojama 
usklađeni prodorom vanjskog svjetla kroz prozore zasjenjenih stakala. Loše podne pločice ( crno bijele ) su 
prekrivene ćilimima do novog uređenja kao i stepenište oltara. Detalji nam za sada nisu poznati, ali u 
navještajima je župnik izvijestio da u ovom vremenu predstoje obnoviteljski radovi što se i nazire. U 
navještajima su pročitana imena vjernika darovatelja čiji se iznosi kreću i do tisuću kuna što je za ovo selo 
vrlo pohvalno0 i briga vjernika je očita. Vjeruju u sposobnost župnika u što ih je uvjerila i nadbiskupija. 



12 
 

Dakle zbor je izvršio pripreme i župnik je započeo misu u 17 sati uz nekoliko ministranata. Zbor je pjevao 
Marovićevu misu. Odmah iza mise župnik je najavio koncert vjernicima kojih je bilo oko stotinjak među 
kojima je bilo više mladih osoba. Koncert je bio sadržajno sa oko 15 skladbi i to tematski sadržajem kroz 
cijelu crkvenu godinu; Nekoliko adventskih i božićnih, pa korizmenih te uskrsnih, u nastavku euharistijskih. 
Izabrane Marijanske skladbe bile su po sadržaju raznolike. Pažljivi slušatelji su iza svake pjesme pljeskali. Na 
kraju po želji  župnika uobičajeno je bio „bis“. Potom je izrečena zahvala burnim pljeskanjem. 

Slijedio je domjenak za goste i domaćine – članove njihovog malobrojnog zbora u Vatrogasnom domu. U 
susretu i razgovoru doznali smo ponešto, no oni su izricali pohvalu za skladno pjevanje i dojmilo ih se 
kompletan nastup zbora sv. Cecilije kako mise tako i koncerta, što je stvarno bilo, jer je i č. s. Danijela Škoro 
rekla u autobusu i da se trud i vježbe za ovu priliku isplatio. Gosti su bili počašćeni narescima i finim 
domaćim kolačima, dakako i pićem do samog kraja. Tu se uz razgovore razvila i pjesma starih Slavonaca. Za 
primijetiti je da je i župnik kroz cijeli tok mise i koncerta emotivno doživljavao svoje valpovčane, među 
kojima su bili i roditelji i rodbina. Veliko iznenađenje priredio je župnik svojim valpovčanima. Pri odlasku 
uručio je veliku kutiju uz naputak da se otvori u autobusu i da dalje slijedi uputa o sadržaju. Držali smo se 
naputka, ali s nestrpljenjem; Otvorila je kutiju časna sestra, bili su prvo kutije s kolačima. Ispod njih žetoni i 
darovi tombole koja je slijedila u toku puta. Bili su to ( svaka dobiva ) zgoditci za 32 pjevača te je bilo 
izvlačenje: Vrijedni darovi duboresca čika Miška iz Piškorevaca, zlatovez, nekoliko lijepih novih knjiga, 
butelje vina, rakije, kuhinjskih potrepština, tjestenine, smiješnih i vrijednih darova koji su izazvali tokom puta 
od sat vremena, nedoživljenih veselih urnebesnih komentara i zabave. Zbor je pri dolasku također darivao 
župnika s nekim sitnicama. 

Uz prvotni doček, zatim euharistijskim slavljem, svojim uspjelim nastupom i vodstvom č. Danijele, 
domjenkom i druženjem a posebno darovanom tombulom zbor se vratio kući u 21 sat pjevajući.! 

VEDROFON – festival dječjih zborova u Belišću. Unazad nekoliko godina održava se ovaj festival u Belišću, 
budući se ono uvrstilo u grad prijatelja djece. Ove godine održan je 20. svibnja na kojem se okupilo više 
zborova među kojima je i naš crkveni zbor „Mirjam“ koji ima do 80 – tak pjevača. Zbor pjeva svake nedjelje 
na misi u 9,30 sati i na prigodnim svečanostima crkve ili grada, škole pa i na drugim natjecanjima. Ove 
godine je također na festivalu u Belišću ( kao i prošle kada je osvojio prvu nagradu ). Ove godine stručni žiri 
dodijelio je nagrade po kvaliteti izvođenja i vrijednosti ( težini ) skladbe slijedeći plasman zborovima: Prvo 
mjesto zaslužili su domaćini dječjeg zbora Belišća; Drugo mjesto pripalo je zboru iz Virovitice; Treće mjesto 
su zaslužili valpovčani „Mirjam“ koji vodi č. s. Danijela Škoro. 

 

TIJELOVO : Prema kalendaru i crkvenoj godini ove godine blagdan Tijelova palo je 31. svibnja. Uobičajene 
pripreme za ovaj Euharistijski blagdan tekle su po običaju što se tiče tijelovske procesije. Budući je 
zapovijedani blagdan i državni neradni dan, mise su bile u 8, 9,30 sati sa procesijom i 18,30 sati. 

Tijelovska procesija s misom u 9,30 sati uz puhački orkestar DVD Valpova je tradicionalno. Sudjelovali su 
prvopričesnici sa laticama ruža, pjevači mješovitog  župnog zbora, nosači „neba“a sakramenat je nosio uz 
čitanja i obrede kod sjenica velečasni kapelan Mario Žigman. 

Župljani koji svake godine uređuju konstrukcije za 4 sjenice su to uradili i ove godine. Ukrašavanje sjenica su 
uradile molitvene skupine: Marijina legija uz radio stanicu; Schönstatska skupina sjenicu kod Doma zdravlja, 
odnosno Poglavarstva grada; Pokret Božanskog milosrđa na Trgu kralja Tomislava; Članovi župnog zbora u 
sastavu: Marinić Matija, Prološčić Ivka i Ivić Slavica su uresili 4. sjenicu neposredno uz crkvu. 
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Procesija se kretala po redoslijedu, iza križa djeca u bjelini s laticama cvijeća ( prvopričesnici ), mladići, 
odrasli muškarci, Puhački orkestar DVD Valpova, Pjevači mješovitog župnog zbora, ministranti ispred 
Presvetog sakramenta sa zvoncima, djevojke i ženski svijet. Pravac kretanja procesije: Trg kralja Tomislava 
na desno od župne crkve, lijevo preko mosta Karašice, ulicom Kralja Petra Krešimira IV. gdje su dvije sjenice, 
do raskršća sa ulicom M. Gupca, zatim lijevo ulicom M. Gupca preko mosta (malta ) na Karašici, onda opet 
lijevo Trgom kralja Tomislava gdje je 3. sjenica i prema crkvi uz koju je 4. sjenica. Procesija se odvijala u 
najboljem redu i pobožnosti uz sviranje orkestra i pjevanje zbora i odgovore kod blagoslova iz sjenica. 
Regulaciju prometa osiguravala je policija. 

Procesija je završila u crkvi uz blagoslov sa Tebe Boga hvalimo i pjevanje Zdravo Djevo...!. Župnik je zahvalio 
učesnicima i aktivistima za pripremu procesije i učesnike a poslije je počastio osvježavajućim pićima. 

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE DOLATZI U VALPOVO: Grad Valpovo ima veliku čast i zadovoljstvo 
ugostiti Predsjednicu Republike Hrvatske gđu Kolindu Grabar Kitarović u sklopu programa privremenog 
ureda u Osječko – baranjskoj županiji u nedjelju 3. lipnja 2018. godine. 

Predsjednica obilazi našu domovinu, razgovara s građanima i želi iz prve ruke čuti na samo one lijepe stvari 
kojima se mogu podičiti svi krajevi Hrvatske, već i probleme koji muče i tište sve nas, a u cilju rješavanja 
istih na državnoj razini. Upravo takav skup održat će se i u našem  gradu. 

U suradnji s Valpovačkim poduzetničkim centrom i Turističkom zajednicom grada Valpova za doček 
Predsjednice organiziramo Sajam OPG-ova Valpovštine uz kulturno – umjetnički program te Skup 
predstavnika OPG-ova Osječko baranjske županije. ... 

Predsjednica će iskoristiti svoj boravak u Valpovu za druženje s građanima na Trgu kralja Tomislava te za 
obraćanje i razgovor s nositeljima obiteljskih gospodarstava Osječko-baranjske županije. 

Na letku sa likom Predsjednice gradonačelnik je napisao: Ovim putem pozivam sve naše sugrađane i 
mještane prigradskih naselja da u nedjelju 3. lipnja 2018. od 8,30 sati dođu na Trg kralja Tomislava u 
Valpovo na druženje i razgovor sa Predsjednicom Republike Hrvatske gđom Kolindom Grabar Kitarović. 

Program: 8,30 – 12,00 sati Sajam OPG-ova Valpovštine uz kulturno-umjetnički program na Trgu kralja 
Tomislava u Valpovu. Od 10  do 11 sati Skup nositelja OPG-ova Osječko-baranjske županije u velikoj dvorani 
Centra kulture M. P. Katančić Valpovo. 

Prema vijestima TV-a dne 1. lipnja Predsjednica je boravila u Osijeku i na organiziranom skupu održala 
govor u kojem je naglasak za dobro korištenje novca iz UU-a, a loše što Slavoniju napušta mlađi naraštaj. Za 
te pojave kaže da nije kriva vlada ... i dalje je izrekla kritiku Hrvatskom Saboru ...a pohvalila izjavu i prigovor 
strane „Mosta“. ... 

Predsjednica je posjetila i grad Belišće 3. lipnja 2018. dočekana od gradskih čelnika: gradonačelnik dr Dinko 
Burić i župan Ivan Anušić koji je u pratnji bio u Valpovu. U Belišću je posjetila tvrtke Harburg Freudenberger 
i DS Smith Belišće. Predsjednicu su upoznali s trenutnim stanjem i poslovanjem te planovima za budućnost 
ovih tvrtki. Ove tvrtke ostvaruju milijardu i 564 milijuna kuna dobiti, te da je gradić zadržao svoju 
industrijsku tradiciju, koja je iznimno važna ne samo za Belišće i Valpovštinu nego i za cijelu Osječko-
baranjsku županiju. ( Opširnije u nastavku: „Belišćanski list“ br. 40. strana 5. ). 

 ŽUPNI LISTIĆ BR. 14 – LJETNI: Od Tijelova 31.5. do Male Gospe, 8.9.2018.. Sadrži kao i obično 
informacije: Rad župnog ureda, Župni pastoralni program su redovni i molitveni termini, rad 
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udruga; Župne mjesečne obavijesti su blagdani sa misama i njihov raspored. Sve uključivši i blagdan 
Male Gospe. 

Bilješka: U povodu smrti prof. Sanje Orlić župni zbor sv. Cecilije učestvovao je na pokopu na kojem je bilo 
više svećenika. Obred je vodio uz župnika vel. Mraka pater sa fakulteta u Osijeku. Gospođa Sanja je bila 
aktivist u župnoj crkvi, čitač i dopisnik na više listova. …Crkveni zbor prisutan je na pokopima članova 
aktivista, članova zbora koji su nekada pjevali u zboru ( kao 21.6. Manda Milošević – Jelkina ). Također je 
pozvan 23.6. da pjeva na pokopu. … 

LJETO VALPOVAČKO: Od osnutka 50 po redu. 

50.LJETO VALPOVAČKO 22.LIPNJA – 1. SRPNJA 2018.GODIJE 

Otvorenje 50. Ljeta valpovačkog, „Miris kruva“- folklorni je koncert HKUD-a Valpovo 1905. u 19 sati. 

Valpovački perivoj – u 16 sati V. SLAMA KUP- Natjecanje jahača u brzini i spretnosti- Nastup TS Kočije; 
Organizator: Konjogojska udruga Valpovštine. 

Dvorac Prandau – Normann u 19 sati-Etno izložba Josipa Štefića Kefe. Na Trgu kralja Tomislava u 20 sati 
koncert puhačkog orkestra DVD-a Valpovo i nastup mažoretkinja. 

-Nedjelja, 24. 6. 2018. Trg kralja Tomislava u 18 sati Valpovština u pjesmi i plesu. U 20 sati koncert 
tamburaške glazbe „Gazde“. 

-Ponedjeljak 25.6.2018. Nastup KUD-a „Matija Gubec“ iz Karlovca. Gradska knjižnica, čitanje knjige 
„Valpovčice“. Dvorac-Izložba slika S. Griva i grofovski lov-prikaz odlaska grofova u lov. 

-Utorak 26.6.62018. Gradska knjižnica: Literarna i likovna djela Zlate Živaković-Kerže u 17 sati. 

Kapela dvorca u 18 sati Izložba skulptura kipara i pjesnika Boleka Majerika. U 19 sati orguljaški koncert prof. 
Marek Stefanski iz Poljske. 

-Srijeda 27.6.2018. Dvorac „ Katančićevi dani“ predavanje o M. P. Katančiću; Centar kulture u 20,30 sati 
koncert „Zagrebački Komorni orkestar“pokrovitelj Ministarstvo kulture RH. 

Četvrtak 28.6.2018. Centar kulture od 10-14 sati Državna kulenijada, pokrovitelj Hrvatska gospodarska 
komora. U 20 sati Promocija „23. Valpovački godišnjak“. U 21,30 Pob kviz, Tema „Povijest Valpova“. 

Petak 29.6.2018. Dvorac u 18 sati Dječja smotra folklora Mlađe sekcije KUD-ova Valpovštine. Centar kultura 
u 20 sati Koncert pjevačkih zborova, HPD Katančić Valpovo, CPD MIR Belišće i Dječji zbor „Mukačevo“ 
Ukrajina; Trg kralja Tomislava u 21,30 koncert tamburaške glazbe: „Čuvari noći“. 

Subota 30.6.2018. u 9 sati Stadion NK Valpovka „Iovalium KUP“- Nogometni turnir za djecu; Valpovački 
perivoj, likovna kolonija Ljeta valpovačkog; U 10 sati radionica „Valpovački bijeli vez“ ( Anka Mandić 
Bocanjevci). U 11 sati Dječja likovna kolonija- atelje Griva Valpovo. Trg kralja Tomislava u 10 sati „Vrtiću 
„Mazi“ s ljubavlju, poslije 20 godina vrtića „Maza“ Valpovo.  Centar kulture u 17 sati promocija zbirke 
pjesama Tomislava Šutala:“Otpali list“. Dvorac u 20 sati Revija pjevača amatera. 

Nedjelja 1.7. 2018. Ispred dvorca u 10 sati, Eko-etno sajam ( Vašar Ljeta valpovačkog). U 10 sati prezentacija 
autohtonih jela KUD-ova Valpovštine. Dvorac u 17 sati Svečana povorka folklornih skupina i šokačkih 
zaprega, u 18 sati Smotra folklora; Trg kralja Tomislava u 21 sat zatvaranje Ljeta valpovačkog-Miroslav 
Škoro. 
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Ulaz na sve priredbe je besplatan! Tijekom Ljeta valpovačkog je izložba: „Valpovački vlastelini Prandau-
Normann“ Projekt obuhvaća kulturne institucije: Muzej Slavonije, Muzej likovnih umjetnosti; Državni arhiv 
iz Osijeka te Muzej Valpovštine iz Valpova. 

IZVEDBENI NASTAVNI PLAN KATOLIČKOG VJERONAUKA 

V jeronaučna školska godina započinje i završava sa terminima školske godine, rujan – lipanj. Također 

ima zimske božićne i uskrsne praznike. U osnovnim školama nastavu vjeronauka predaju osposobljeni 
vjeroučitelji – laici ili časne sestre. 

Posebna priprava za prvopričesnike održava se na župnom vjeronauku u Katehetskom centru prema 
rasporedu po razredima ( 1.-3.razred ). Župni vjeronauk predaju svećenici župnik i kapelan ) te župi 
Bocanjevci na filijalama. Župni vjeronauk predaju po potrebi osposobljeni vjeroučitelji koji su 4 godine 
polazili edukaciju u nadbiskupiji, od koje su primili svjedodžbu. U župi valpovačkoj župni vjeronauk 
predaju slijedeći vjeroučitelji: 

 

U narednom članku naznačeni su Izvedbeni nastavni planovi vjeronauka u državnim školama Osnovne 

škole od 1. do 8. razreda i Izvedbeni plan za Srednje škole. Naznačene su samo osnovne teme koje u 
sadrže oko 70 naslova - tema koje se obrađuju u nastavnom planu. 

- Uvodni sat – Upoznavanje programskog sadržaja. 

I. Razred Osnovne škole donesen plan 2012./ 2013. godine 

1. Naši vjeronaučni susreti   2. Otkrivamo znakove Božje dobrote  3. Ljudi i poslije smrti žive s Bogom  4. 
Isusovo rođenje  5. Isus susreće ljude  6. Isusovo Uskrsnuće  7. Zajedno smo uvijek radosni. 

       II. Razred O. Š. 

1.Ponovno smo zajedno  2. Bog je čudesno stvorio svijet i ljude  3. Isus – Dar Božji zemlji i ljudima.  4. Isusovi 
prijatelji  5. Život je lijep i težak  6. Lijepo je kad braća zajed. živjeti. 

        III. Razred O. Š. 

1.Bog – tajna našega života  2. Isus je s nama  3. Bog je naš Spasitelj  4. Bog je došao među ljude  5. Isusov 
poziv na pomirenje  6. U Euharistiji – Isus je među nama. 

        IV. Razred O. Š. 

1.Zemlja je naša i Božja kuća  2. S Bogom na putu života  3. Božji nas glasnici zovu  4. Isus je Sin Božji – Njega 
slušajte  5. Na Isusovu putu – slijedimo Njegovo djelo  6. Gradimo Kristovu Crkvu. 

        V. Razred O. Š. 

1.Snaga zajedništva  2. Religija u životu čovjeka: Božji tragovi  3. Biblija: knjiga nad knjigama  4. Počeci 
biblijske povijesti / vjere  5. Bog u povijesti izabranog naroda: Izraelski kraljevi  6. Isus Krist-ostvaritelj novog 
svijeta  7. Život prvih kršćana, uloga sv. Petra i sv. Pavla u širenju Isusove poruke  8. Kršćani među nama: 
uzori vjere u Hrvatskom narodu. 
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        VI. Razred O. Š.  

1.Živjeti u miru i slobodi  2. Iz ropstva u slobodu –Bog vodi svoj narod u slobodu  3. Crkva-Novi Božji narod  
4. Crkva kroz povijest  5. Sakramenti i inicijacija  6. Isus Krist –naš osloboditelj i Spasitelj  7. Crkveni jezici i 
kultura  8. Marija u Crkvi. 

       VII. Razred O. Š. 

1.Upoznajmo i izgradimo vlastitu osobnost  2. Dekalog-Pravila za život u ljubavi i slobodi  3. Židovski narod i 
vjera  4. Proroci –Božji glasnici  5. Da svi bodu jedno  6.  Potreba pomirenja i oproštenja  7. Tajna smrti i 
kršćanska vjera u vječni život. 

         VIII. Razred O. Š. 

1.Upoznajmo i izgrađujmo svoj život  2. Čovjekovo traganje za živim Bogom  3. Tajna svijeta i čovjeka u 
svijetlu biblije  4. Katolička crkva i kršćanstvo u Hrvata  5. U Isusu Kristu upoznajmo pravoga Boga  6. 
Potvrda-snaga kršćanskog poslanja  7. Biti kršćanin u crkvi i u društvu. 

Na kraju svake godine je ponavljanje gradiva a potom zaključivanje ocjena od vjeroučitelja. … 

 

IZVEDBENI PLANOVI ZA ČETVEROGODIŠNJE SREDNJE ŠKOLE 

Planovi su doneseni 2010./ 2011. školske godine 

Donose se samo osnovne teme koje sadrže nekoliko pod tema ili naslova. 

Prvo godište : 1. U potrazi za smislom života  2.Čovjek-Religiozno biće  3. Kršćanska objava i Sveto pismo  4. 
Isus Krist-vrhunac objave  5. Tajna stvaranja-Govor znanosti i govor vjere. 

Drugo godište: 1. Sloboda-Izbor i odgovornost  2. Život s crkvom i u Crkvi.  3. Zajednica koja oslobađa i služi-
Povijest crkve.  4. S crkvom na putu vjere i slobode-Molitva, slavlje svjedočenje. 

Treće godište: 1. Kršćansko poimanje čovjeka. 2.Čovjek: Moralno biće.  3 Ljubav prema Bogu i bližnjemu-
Temelji kršćanske moralnosti.  4. Muško i žensko stvori ih.  5. Dostojanstvo ljudskog života.  6. Živjeti u istini. 

Četvrto godište: Suvremeni čovjek pred pitanjem Boga.  2.Biblijska slika Boga i iskustvo Boga.  3. Ljudski rad 
i stvaralaštvo.  4. Izazovi znanstveno-tehničkog napretka.  5. Kršćanka nada u budućnost. 

Svako godište obrađuje godišnje od oko 35 naslova. Unutar svakog naslova ima 5 – 8 tema za učenje 
odnosno razmatranje, a na kraju svakojeg „Ponavljanje“ gradiva. 

      Programi koji su doneseni za 2010./ 2011. godinu sastoje se za opće smerove škola i škola za Trogodišnje 
srednje škole. Građa sviju ukupno su gotovo identična. 

      Ovi Izvedbeni planovi vjeronaučne građe za Katoličku crkvu su naznačeni u spomenici župe radi 
povijesnog trenutka, jer se „svi planovi“ ili mijenjaju ili prilagođavaju programima školskog obrazovanja i 
povremeno se izrađuju odgovarajući obrasci pa i zbog promjena u razvoju jezika. 

( Cjeloviti Izvedbeni svi planovi su u prilogu spomenice: A-XI-4a ).  

PROGRAM ŽUPNE KATEHEZE ZA PRVOPRIČESNIKE 
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Župa Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije – Valpovo, 2017./18. godina 

_______________________________________________________________________________________
Datum i dan                       Sadržaj i teme kateheza 

18 rujna, ponedjeljak       Roditeljski sastanak i upis prvopričesnika 
20. rujna, srijeda               Moja župna crkva i fotografiranje prvopričesnika 
27 rujna, srijeda                Moja župna zajednica 

Listopadske pobožnosti: Krunica (18.00)i sveta misa u župnoj crkvi u (18,30). 
Pokušati sudjelovati barem jedanput na tjedan ( ponedjeljak,utorak,srijeda, četvrtak ili petak) 

4. listopada, srijeda            Moja susret s Isusom 
11.listopad, srijeda             Živimo kao djeca Božja 
18 listopad, srijeda                             Kad Bogu kažemo „ne“ ( 7 glavnih grijeha) 
25 listopad, srijeda                             Kad Bogu kažemo „da“ 
23.listopada, pon. 19,30                     Radionica za mame ili tate-izrada prvopričesnog plakata 
29 listopada, nedjelja                        Predstavljanje prvopričesnika za vrijeme sv. mise u 9,30 
 8. studeni, srijeda                              Gospodin nas vodi kroz život 
15. studeni, srijeda                              Ljubav prema Bogu 
22. studeni, srijeda                              Ljubav prema bližnjemu 
29 studeni, srijeda                               Isus nas pomiruje s Ocem 
 6. prosinca, srijeda                             Isus - dobri pastir 

Mise  zornice ( od 9. prosinca do 24. prosinca) Pokušati sudjelovati barem na jednoj zornici ( od ponedjeljka do subote u 6,30 ) 

17. siječnja, srijeda                             SKRAMENTI 
24. siječnja, srijeda                             Sakramenti pomirenja i Priča o dobrom Ocu 
31. siječnja, srijeda                             Ispit savjesti 
 7. veljače, srijeda                               Slavlje sakramenta pomirenja 
14 veljače, srijeda                               Čista srijeda. Umjesto vjeronauka doći na svetu misu i obred pepeljenja. 
 
                                                            U korizmi započinje pobožnost križnoga puta. Molimo križni put u župnoj crkvi srijedom i petkom, a nedjeljom na 
groblju. Prvopričesnici će također predvoditi ponekad križni put! 
 
 
21. veljače, srijeda                              Sakrament pomirenja – vježba 
28. veljače, srijeda                              Nedjelja – Dan Gospodnji i Euharistija 
  2. ožujka, 19,30 petak                      Roditeljski sastanak i dogovor oko slavlja pričesti 
  7. ožujak, srijeda                                Dijelovi mise – služba riječi i euharistijska služba 
14. ožujak, srijeda                                I ja šaljem vas 
21. ožujka, srijeda                                Molimo zajedno i podjela recitacija 
28. ožujka, srijeda                                Podjela haljinica i uvježbavanje recitacija i pjesama 
9.10.11.12.13. travnja                          Sudjelovati na večernjoj svetoj misi u 18,30, a potom ćemo ostati na probi: 
ponedjeljak-utorak-srijeda                  Uvježbavanje obreda 
-četvrtak-petak 
14. travnja, subota                             Sakrament pomirenja ( Ispovijed ) 
15. travnja, nedjelja                           Prva sveta pričest 
                                      Svibanjske pobožnosti: Krunica ( 18.00)  i sveta misa u župnoj crkvi u ( 18,30) 
           Pokušati sudjelovati barem jedan put na tjedan ( ponedjeljak-utorak- srijeda-četvrtak ili petak) 
 

Tijelovska procesija 
 

Za prvopričesnike je obavezno sudjelovati na svakoj NEDJELJNOJ svetoj misi, te svetkovinama 
(Svi sveti, Bezgrješno Začeće, Božić, Nova godina, Sveta tri kralja, Veliki tjedan, Uskrs…) 
Preporučujemo, „obiteljsku svetu misu“ u 9,30 sati; Župni vjeronauk je svake srijede: u 9,30 ili u 16,00 sati. 

SMOTRA VJERONAUČNOG STVARALAŠTVA : Katehetski ured Đakovačko-osječke nadbiskupije i Agencija za 
odgoj i obrazovanje – Podružnica Osijek organizirali su i održan je dne 8. svibnja 2018. Smotru vjeronaučnog 
stvaralaštva „VjeDra“ s temama, „Opći poziv na svetost“ i „Kršćani na putu dijaloga“. Glavna ravnateljica 
Agencije za Hrvatsku prof. Jadranka Žarković Pečenković bila je prisutna te nadbiskup metropolit 
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đakovačko- osječki + Đuro Hranić. Po završetku Smotre podijeljena su Priznanja i Zahvalnice svim 
učesnicima. 

Iz Valpova je bilo osam učenika iz OŠ „Matije Petra Katančić“ Valpovo, koji su primili Priznanja „OIKUMEN“ 
Agencije za odgoj i obrazovanje Zagreb, Donje Svetice 36. ( U prilogu spomenice župe Valpovo je kopija 
Pruznanja za Luku Cerjana – Signatura –A-XI.-4c ). 

B LAGDAN BL. MARIJE PROPETOGA U VALPOVU 2018. 

Proslavi blagdana naše bl. Marije Propetoga u župnoj crkvi B. Z. B D Marije, prethodila je trodnevnica koju je 
predvodio župni vikar velečasni Mario Žigman. Sva tri dana molili smo litanije blaženici i utjecali se u 
zagovor kroz molitvu, slušali u propovijedima o njezinu životu i pjevali joj pjesme. U nedjelju 8. srpnja, 
nakon Euharistije, a na radost dječice, izveden je i prigodni kratki igrokaz „Magarac u misijama“koji nam 
govori o blaženici i njezinom misijskom djelovanju u Babini. 

Na sam blagdan euharistiju smo slavili u 8 sati u jutro a predvodio ju je župni vikar. Kroz molitvu i pjesme 
blaženica nas je potakla na veću ljubav prema Isusu; Očevoj presvetoj volji, nadahnućima Duha Svetoga, te 
djela milosrđa prema bližnjima. Za vrijeme Euharistije pjevao je mješoviti župni zbor sv. Cecilije. 

Radost zajedništva nastavili smo u pastoralnom centru gdje su sestre zajedno sa dobrim župljanima 
priredile domjenak za sve prisutne. 

                                                                                                        s. Danijela Škoro, Valpovo, 9. srpnja 2018. 

Propovijed – velečasnog Mario Žigman (na sam blagdan) 

      Razmišljajući o tome što ću reći na blagdan blažene Marije Propetog Isusa Petković došao sam na misao 
kako bi bilo dobro istaknuti da život ove blaženice predstavimo kroz njezino predanje Presvetomu Trojstvu. 

Nije slučajno što njezine bitne oznake u životu bivaju određene kroz broj tri. Tako ako bismo pošli od njenog 
djetinjstva lako ćemo uočiti kako je od svoje obitelji primila svu moguću: ljubav, molitvu i dobrotvornost. 

U znaku broja tri uočavamo i njezine vrline koje je primila od oca i majke. Tako ćemo uočiti kako se ističe da 
je od majke primila: radinost, štedljivost i pobožnost, dok je od oca primila: milosrdnost, pravednost i 
povučenost. 

Naša je blaženica kroz sav svoj život posebno ljubila: iskrenost, radinost i jednostavnost, a svoj život 
obilježila je u šesnaestoj godini života kada je za svoje načelo odabrala: 1) Prihvaćanje Božje volje; 2) Ljubav 
prema Bogu i bližnjemu, te 3) Praštanje i utjeha tužnima i nevoljnima. 

Čitamo li njezin životopis vrlo ćemo brzo uočiti kako je Marija Petković uronjena u otajstva Presvetoga 
Trojstva, te otajstvo trojstvene ljubavi. Tako je u svojim promišljanjima i molitvama iskazivala hvalu i slavu 
Presvetomu Trojstvu, te se molila da joj pomogne kako bi kroz sav svoj život mogla pronijeti istinu o Njemu 
gdje je težila da Ga svi upoznaju, hvale i slave. 

Kada govori o Ocu, ističe njegovu blagost čiju proslavu vidi po njegovu Sinu i Duhu Svetomu. Bog Otac 
proslavio se po svome Sinu kojega je poslao kako bi dao zadovoljštinu za naše grijehe. Za Duha Svetoga 
Marija kaže kako on nadahnjuje sve ljude kako bi ga mogli slaviti i hvaliti. 

Marija je gajila posebnu pobožnost prema Presvetom Trojstvu, a u svojim promišljanjima ističe kako ni 
sama ne pronalazi riječi kojima bi opisala veličinu, neizmjernost, svetost i dobrotu Presvetoga Trojstva. Tako 
u svojim spisima na svetkovinu Presvetoga Trojstva 1957. godine nalazimo njezino potpuno predanje 
Trojedinome Bogu gdje ga hvali, ljubi i blagoslivlja. Obraća mu se molitvom da joj oprosti sve njezine 
zaboravnosti, te svako njezino nedostojno hvaljenje i slavljenje iskazujući pri tome veliko klanjanje i bol, 
tražeći od Njega milost da ga može slaviti što usrdnije koliko već može jedno bijedno stvorenje. 
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Promatrajući tako Marijinu prisnost s Presvetim Trojstvom možemo i sami od nje učiti kako da se izručimo 
trojstvenoj ljubavi Oca, Sina i Duha Svetoga. Nemojmo se ustručavati zagledati u primjer naše blaženice. I 
mi, poput nje, dozvolimo da budemo zahvaćeni Trojedinim Bogom. Ni sami nećemo pronalaziti riječi kojima 
bismo mogli obuhvatiti ovu tajnu, no, ono što možemo a to je tražiti od Boga milost da možemo što časnije 
slaviti Trojedinoga Boga. Tražimo njezin zagovor i molimo ju da i sami u svoj život provedemo njezino 
trostruko načelo koje smo već spomenuli: 1) Prihvaćanje Božje volje – gdje ćemo moći reći Bože neka tvoja 
volja postane mojom željom; 2) Ljubav prema bližnjemu -  jer ljubeći bližnjega mi ljubimo Boga, te 3) 
Praštanje i utjeha tužnima i nevoljnima – poruka koju nam Gospodin ostavlja. To je ono što bismo trebali 
nositi kroz svoj život, jer na taj ćemo način ljude približavati Bogu. 

Ova njezina načela utemeljena su u Svetom pismu i potpunom predanju Trojedinome Bogu. Ponesimo 
stoga i mi kroz svoj život ova tri načela te time budimo svjedoci Božjega kraljevstva koje je prisutno već 
ovdje među nama, kako je to sama blaženica naviještala uvijek kroz prizmu Božjega milosrđa. Slijedimo 
njezin poziv koji nam je ostavila u svojoj duhovnoj oporuci gdje piše: Hajdete po svem svijetu i širite 
kraljevstvo ljubavi Isusa Krista. Nastojte i radite iz svih sila da ga ljudi upoznaju i uzljube i po njemu da ljube i 
slave Oca, te po duhu ljubavi Kristove žive. 

Uz ovaj njezin poziv možemo navesti još jadnu njezinu poruku koju daje svojim sestrama govoreći: Molite, 
kćeri moje, i neprestano hvalite Presveto Trojstvo. Ako budete pobožne i molite Presveto Trostvo, dat će vam 
svoje milosti. Tko je pobožan Presvetom  Trojstvu, ne može griješiti. Poslušajmo, draga braćo i setre ove 
savjete današnje blaženice koje i nama ostavlja i uronimo u tajnu Presvetoga Trojstva tražeći potrebne 
milosti za naš svakodnevni život. Amen. 

TRODNEVNICA U ĐAKOVU: U našoj nadbiskupiji je ove godine (2018.) na Petrovo, nadbiskup zaredio devet 
mladomisnika: Zlatko Hanatešin iz Odvoraca, Luka Ivković iz Budimaca, Blaž Jokić iz Privlake,Patrik Križanac 
iz Đakova-katedrala sv. Petra, Ivan Kunčević iz Privlake, Ante Lučić iz Đakova-župa Dobrog Pastira, Božidar 
Nađ iz Josipovca, Nino Perica iz Osijeka župa Uzvišenja sv. Križa i Gabrijel Prekratić iz Ivanovca. U ovoj godini 
nadbiskupija je bogatija za  devet novih svećenika. 

Trodnevnica u crkvi Dobrog Pastira bila je od 12. do 14 srpnja t. g. Velečasni Ante Lučić rođen je 1994. župe 
Dobrog Pastira. ( U kojoj je sadašnji valpovački župnik velečasni Zvonko Mrak u tridesetogodišnjem 
župnikovanju sagradio crkvu i prateće objekte ),trebao biti pozvan je kao kum od mladomisnika, da se održi 
trodnevnica pred mladu misu velečasnog Lučića, koja će biti 15. srpnja. Međutim, taj običaj nije bio ovdje 
nego je kum bio propovjednik monsinjor Gašparović koji je bio duhovnik sjemeništa. Prvi dan trodnevnice 
dne 12, srpnja na misu je pozvan pjevački zbor sv. Cecilije iz Valpova. Pjevači su svojim automobilima 
predvođeni župnikom bili gosti na svečanoj prvoj misi i klanjanju i pjesmom uzveličali misno slavlje. Na toj 
misi bili su i drugi nekoliko mladomisnika a misu je predvodio župnik Mrak i održao propovijed a klanjanje 
pred Presvetim predvodio je domaći župnik. Na klanjanju je pjevao zbor djevojaka domaćina. 

U svojem obraćanju vjernicima, koji su ispunili crkvu, župnik ja zahvalio i svećenicima koji su suslužili misu a 
također pozdravio zbor valpovčana. Vjernicima se također obratio nekadašnji župnik velečasni Mrak i 
pozdravio sve vjernike. Misno slavlje je započelo u 18 sati, a iza mise je slijedilo klanjanje i sve je završilo 
oko 19,30 sati. 

Svećenici i gosti su pozvani u župnu dvoranu gdje je priređena svečana večera. Za večeru je priređena 
prasetina i janjetina uz priloge te sve vrste pića. Na večeri je bilo oko 200 uzvanika prema osobnoj procjeni. 
Prilikom odlaska mladomisnik je uz pohvalu pjevačima zahvalio na učešću. 

BLAGDAN VELIKE GOSPE: Prethodila je devetnica od 6. kolovoza u 19,30 sati kod kapelice Lurdske Gospe. 
Svaki dan je bilo vjernika od 150 do 200 na krunici, pjesmi, dodatnoj desetini te litanijama Lauretanske sa 
pripadajućim molitvama, a na kraju hodočasnička oproštajna pjesma Majci Božjoj. Na sam blagdan bila je 
sv. misa kod kapelice koju je služio i predvodio sa župnikom kapelan Mario Žigman i održao propovijed o 
Gospi kao pomoćnici u našim protivštinama a kojoj smo dužni zahvalu ako smo primili njezinu pomoć. … Na 
misi je pjevao župni zbor sv. Cecilije sa voditeljicom č. s. Danijelom Škoro. Prostor unutar i izvan kapelice bio 
je ispunjen vjernicima. 
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PROMJENA KAPELANA : Đakovačko – osječki nadbiskup Đuro Hranić svake godine u osmom mjesecu izdaje 
nova imenovanja i nove pastoralne službe svećenika. U ovoj godini smo imali novih devet mladomisnika pa 
je nadbiskup mogao barem djelomično riješiti neke goruće probleme u župama, a posebno u samoj biskupiji 
glede kadrovske osposobljenosti svećenika za specifična zvanja i službe koje se tiču biskupskog dvora da se 
mogu obavljati neke službe. Isto tako su novi kadrovi popunili mjesta u kuriji a dosadašnji za daljnje 
obrazovanje na Gregorijani u Rimu, za diplomski studij kanonskog prava upućen je dosadašnji tajnik Dario 
Hrga ( bio kapelan u Valpovu ). 

Dosadašnji valpovački kapelan velečasni Mario Žigman, imenovan je nadbiskupijskim povjerenikom za 
pastoral mladih i studentskim kapelanom Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. 

Za novog kapelana u župi Valpovo imenovan je Josip Erjavac, dosadašnji župni vikar župe Preslavnoga 
Imena Marijina u Osijeku. Dekreti su obično izdavani u toku mjeseca kolovoza a izvršavaju se o blagdanu 
Velike Gospe. 

Za primijetiti je da u ovoj godini izmjena župnika je nešto brojnija, dok su četiri župnika umirovljena. Mo 
Ivan Vinko Sitarić, dosadašnji voditelj Nadbiskupijskog ureda za crkvenu glazbu i regens chori u katedrali u 
Đakovu privremeno je umirovljen ( zbog bolesti ). Na njegovo mjesto imenovan je Mo Ivan Andrić, 
dosadašnji rektor Bogoslovnog sjemeništa i povjerenikom za trajnu formaciju svećenika. Tim pomakom 
došlo je do novih imenovanja na položajima. 

        Na 20-tu nedjelju kroz godinu, 19. kolovoza kapelan Mario Žigman oprostio se od vjernika župe 
Valpovačke. Oprostio se na simboličnim riječima: Hvala … Oprost … i Molitva… Hvala svima za sve dobro; 
Oprostite ako sam nekoga uvrijedio ili nehotice povrijedio; Molite za svećenike, župnika, kapelana koji će 
doći i mene. 

Na početku rane mise predan mu je simboličan poklon. Taj dan u popodnevnim satima sa pjevačima je na 
pikniku također primio poklon – albu- od pjevačkog zbora sv. Cecilije. Na vikendici gospođe Ružice Frič je 
bilo veselo i lijepo vrijeme uz zajedničko druženje. 

BIOGRAFIJA NOVOG KAPELANA VELEČASNOG JOSIPA ERJAVAC 

DOŠAO, 21. KOLOVOZA 2018. GODINE 

Josip Erjavac rođen je 3. travnja l991. godine u Slavonskom Brodu, od oca + Mirka i majke Reze r. 
Križanović. Nakon završene osnovne škole u Sibinju pohađa Srednju školu Matije Antuna Reljkovića u 
Slavonskom Brodu. Završivši srednju školu, upisuje se na Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu kao 
kandidat Đakovačko-osječke nadbiskupije. Za đakona je zaređen 16. listopada 2016. godine, a đakonski 
praktikum imao je u župi Uzvišenja sv. Križa u Osijeku. Za mladomisničko geslo izabrao je redak iz Poslanice 
Filipljanima: Sve mogu u Onome koji me jača (Fil 4,13).Mladu misu slavio je 16.srpnja 2017. u župi sv. Filipa i 
Jakova apostola, Odvorci, odnosno filijalnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Brčinu. 

Župni vikar u župi Preslavnog Imena Marijina u Osijeku 3 od 22.kolovoza 2017., do 21. kolovoza 2018. Istim 
danom 21. kolovoza 2018.,imenovan župnim vikarom u župi Bezgrešnog začeća BDM u Valpovu. 

KRONOLOGIJA NAVJEŠTAJA ŽUPE VALPOVO – Župni oglasi – B – 

U 2018. GODINI ( koji nisu u spomenici ) 

Mise u filijalama – siječanj : Filijala ŠAG: 21.siječnja 2018. u 9,30. Ispovijed od 10,30 

28. siječnja 2018. u 11 sati;                            4. veljače u 11 sati – blagoslov grla i svijeća 

11. veljače u 17 sati – ispovijed od 16 sati; l8. veljače u 8,30 – pepeljenje JM 

Filijala NARD: l4. siječnja 2018. u 9,30; 21. siječnja u 11 sati; 4. veljače u 8,30 JM blagoslov svijeća i 
blagoslov grla; 11. veljače u 9,30 JM; 15. veljače sv. Valentin u 11 sati; l8. veljače u 11 sati –pepeljenje 
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Filijala Vinograci: l4. siječnja 2018. u 8,30; 28 siječnja u 8,30 JM blagoslov svijeća i blagoslov grla; 
11.veljače u 8,30 JM; 18. veljače 9,30 – pepeljenje. 

Svake nedjelje u navještajima je napomena:  

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun 
župe kod PBZ Valpovo: HR 692340009-1110101616. 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 još ima 
neplaćenih računa. 

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

 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 Valpovo u 11 sati Prva pričest 

 22 travnja Valpovo župno klečanje u Valpovu od 14 – 18 sati; Prva pričest u Nardu u 11 sati; U Šagu 
8. travnja 2018.; Šag u 11 sati i klečanje (MŽ); 22. travnja 2018. u 8,30 misa i blagoslov polja –JM; 29 
travnja 2018. u 9,30 JM; Nard: 8. travnja 2018. u 9,30 JMl5 travnja 2018. u 8,30 JM; 22 travnja u 11 
sati-Prva pričest i blagoslov polja MŽ; 29 travnja 2018. u 8 sati misa; 

 Vinogradci : 8.travnja 2018. u 8,30 JM; 15. travnja 2018. u 8,30 MŽ; 6. svibnja 2018. 9,30 u 8,30 JM. 
 Župna kateheza za ovo proljeće je završena. Nastavak je na jesen. Mladi , srednjoškolski i dalje 

imaju sastanke nedjeljom u 19,30. 
 Župni oglasi za svibanj: Na filijalama, Šag, Nard i Vinogradci su najava blagdana Duhova, Presvetog 

Trojstva i Tijelova- Mise su kao i prethodnih rasporeda. Slijedi prva najava za: 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 monc. 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. 

 Izlet župnih suradnika je 22 lipnja 2018. na izletištu kod Dragana Kune, na putu prema 
Ladimirevcima, od 11 – 16 sati. 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 kuna. 

 Nadbiskupijski susret ministranata je 22 lipnja 2018.. Prijave kod kapelana. 
 U srpnju i kolovozu mise su svaku drugu nedjelju u filijalama. 
 Nadbiskupijska obljetnica: Deset 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 ( 
Pwetrovaradin ), 5. kolovoza 2018., zatim hodočašće u Pleternicu Gospi od suza, petak 31. kolovoza 
2018. ( biti će organizirano ) i hodočašće u Đakovo, ponedjeljak, 1. listopada 2018. ( biti će 
organizirano ). 
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 Novina u župi donijeta je na sjednici Župnog pastoralnog vijeća 5. lipnja 2018. Predloženo je držati 
otvorenu crkvu svaki dan od 9 -19 sati. Potrebno je dežurstvo i raspored po 1 sat zaduženje. Taj 
raspored je za vrijeme Ljeta valpovačkoga kada se očekuje puno gostiju u gradu. Javilo se oko deset 
volontera te je sačinjen raspored dežurstva po 1 sat za svaku osobu. Prijave su bile u župnom uredu 
i s kontakt telefonom i okvirnim terminom za dežuranje. 

 Dobročinitelji su crkvi poklonili novi komplet zelenih oltarnika za sve oltare za vrijeme kroz godinu. 
Zahvala dobročiniteljima s Božjim blagoslovom. 

 Župni Caritas će biti otvoren od ponedjeljka 23. do 27. srpnja 2018. od 9 – 11 sati i od 16 – 18. U to 
doba će primiti robu samo za djecu i mlade i školske torbe. U isto vrijeme se može doći po robu za 
svoje potrebe. 

 Sveta Ana slavi se u svetištu svete Ane u Bistrincima, u četvrtak, 26. srpnja 2018. s trodnevnicom, 
23.,24., i 25. srpnja s misom u 18 sati i ispovijedi od 17 sati. Na blagdan svete Ane u četvrtak su 
mise u 7, 8, 9 i u 10,30 sati. Misa s blagoslovom djece i roditelja je u 18 sati. Ispovijed je uz mise. 

 Prvi petak je 3. kolovoza. Uz redovitu ispovijed svaki dan pola sata prije mise, ispovijed za prvi petak 
je samo u petak od 7 do mise u 8 sati. Poslije mise je pobožnost Srcu Isusovu. 

 Snježna Gospa i Dan Domovinske zahvalnosti je 5. kolovoza 2018. ( nedjelja ). Misa za domovinu je 
u 8 sati; ostale mise su redovito u 9,30 i 18,30 sati. 

 Župni Caritas do rujna neće biti otvoren. Odjeću za Caritas ne donosite i ne ostavljajte pred vratima. 

ŽUPNI LISTIĆ BR. 15 – Jesen 2018., Od Male Gospe 8. rujna do Svih Svetih, 1. studenog 2018. 

 Uobičajeno, na početku je informacija o rasporedu misa u župnoj crkvi u Valpovu. Slijedi rad župnog 
ureda sa svim informacijama za zadovoljenje potreba vjernika. 

 Slijedi dio o ispovijedanju i pučkim pobožnostima aktivnih grupa i pokreta o njihovoj satnici kojih 
ima ukupno 18. Susret župnih obitelji u svakojem mjesecu a u nastavku informacija su misne 
nakane i ubiranje lukna.  

 Na sjednici Župnog pastoralnog vijeća 5. lipnja 2018. predloženo je organiziranje neformalno 
druženje župljana poslije nedjeljne mise u prostorijama Katehetskog centra uz kavu, sok … a počelo 
bi se od listopada 2018. godine. 

 Predloženo je držati otvorenu crkvu svaki dan od 9 do 19 sati, pa je zato potrebno pripremiti 
dežurstva osoba koje će boraviti u crkvi sat vremena tjedno. Prijave su u župnom uredu. 

 U trećem dijelu listića slijedi informacija o župnom rasporedu po datumima: Sastanci župnih vijeća, 
Upisi djece te ispovijedi, Katehetska nedjelja, Nadbiskupijsko hodočašće za 11. listopad u Đakovo, 
Zahvalna nedjelja te za plodove zemlje-l4. listopada na misi u 9,30. 

 Župni pohod Karmelu u Đakovačku Breznicu za l5 listopad, a zato treba prikupiti hranu i organizirati 
prijevoz. 

 Sv, Luka ev. l8. listopada u Bocanjevcima je godišnje klečanje: Na nedjelju prije ili poslije sv. Luke ev. 
s misom i to 21. listopada u 10 sati. 

 Misijska nedjelja se slavi 21 listopada 2018. 
 Radionica za roditelje prvopričesnika je 22. listopada u 19,30 
 Predstavljanje prvopričesnika biti će 28. listopada u 9,30 . 
 31. listopada večer uoči Svih Svetih mladi pripremaju program s početkom u 21 sat s projekcijom 

filma i molitvom u Pastoralnom centru; a nastavlja se u crkvi euharistijskim klanjanjem. Pozvani su 
mladi. 

 Blagdan Svih Svetih su mise  u župnoj crkvi u 8 i 18,30 te u kapeli u na groblju u 14 sati. 
 U Bocanjevcima je  misa u 12 sati i blagoslov grobova poslije mise. 
 Također su mise u filijalama i blagoslov grobova poslije misa. 
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 Polaganje vijenaca pred križem poginulih branitelja na Sve Svete u 11 sati. 
 Na Dušni dan su mise u župnoj crkvi u 8 i l8,30, a misa u kapeli na groblju dne 2. studenog je u 15 

sati. Tih dana su blagoslovi grobova uz mise na groblju te u dopodnevnim od 9-10 i popodnevnim 
satima od l5,30 do l6,30 sati. 

 Misa u Bocanjevcima je u 17 sati 
od ovog naslova štampati do kraja  teksta u dva primjerka dvostrano 
/////////////////////////////////////////////  
 
 

POSVETA SVETIŠTA U IVANOVCIMA – 15. RUJNA 2018.: „Veliki dan za selo Ivanovce“ 

Proslavljanje je počelo uoči posvete . 14. rujna 2018. u filijalnoj crkvi sv. Ivana Kapistrana misom; A potom 
kod novog svetišta. Slijedio je dolazak članova pokreta i hodočasnika te postavljanje hodočasničkog svetišta 
uz pobožnosti u znaku priprema za sutrašnji dan. 

Ovaj da ( kao termin ) posvete Svetišta Majke Božje – Triput Divne određen je, jer se obilježava 20 godina u 
trodnevnici, Akcije Hodočasničke Gospe i 50-te obljetnice smrti osnivača pokreta o. Josefa Kentenicha. 

Glavni dio svečanosti je bio dakle, posveta u subotu 15. rujna; Bilo je misno slavlje , a obredno, posveta 
novosagrađenog svetišta u Ivanovcima, koje je uz koncelebraciju 25 svećenika predvodio i obavio, 
Đakovačko-osječki nadbiskup monsinjor Dr Đuro Hranić, uz nazočnost nadbiskupa u miru, rodom 
Ivanovčanina monsinjora Dr. Marina Srakića, čijom zaslugom i odobrenjem je svetišta započeto gradnjom 
prošle godine ( 2017. ). Činu uvodnih pobožnosti bilo je prisutno članstvo šenštatskog pokreta iz cijele 
Hrvatske i inozemstva. Kao gosti bili su primljeni u privatno u kućnoj radinosti po kućama za jednu noć i 
dan. Posveti i slavlju prisustvovali su društveno-politički čelnici regije i okolice susjednih gradova sa osječko-
baranjskim županom Ivanom Anušićem, koji su bili pozdravljeni u uvodnim govorima. 

O osnivanju šenštatskog pokreta ( 18. listopada 1914. …) zabilježeno je u prethodnoj spomenici ( župe 
Valpovo ) sa prilozima u dosjeu, za proteklih 20 godina od osnutka. 

Danas je pokret raširen na svim kontinentima u više od 80 zemalja ( slovi kao svjetski ). Do 2015. godine u 
svijetu je sagrađeno više od 200 šenštatskih svetišta. Karakteristično je kod gradnje kapele za pobožnosti da 
su sve građene po projektu prve kapele za uzor, na prasvetište u Šenštatu. 

Međunarodni pokret ima oko 300.000 članova u užem smislu i možda tri milijuna ljudi koji povremeno 
dolaze na susrete ili posjećuju svetište kao hodočasnici što je isti slučaj i u Ivanovcima pa se po slobodnoj 
procjeni računa da je bilo od dvije do tri tisuće vjernika u Ivanovcima na posveti svetišta. 

Šenštatski pokret priznaju, Sveti otac, kao  crkveni apostolski pokret marijanskog karaktera, koji želi 
osposobiti vjernike da budu apostoli u svojoj okolici a napose u obiteljima i društvu općenito, donoseći 
Kristovo svjetlo svim ljudima. 

Za ovo svetište u Ivanovcima kamen temeljac je blagoslovio i položio monsinjor Dr. Marin Srakić, nadbiskup 
u miru, u rujno prošle godine ( Vidi spomenicu župe Valpovo ). Kada bude posve gotovo sa pratećim 
objektima prema proračunu i nacrtima troškovnik predviđa da će biti potrebno oko sedam milijuna kuna. 

To je drugo svetište Majke Božje Triput Divne u Hrvatskoj, nakon što je prvo sagrađeno u Maloj Subotici u 
Međumurskoj županiji. 
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Bilješka: Na lokaciji svetišta na dan posvete bila je ponuda nabožnih predmeta. „Svetišta kao Duhovni 
centri“ je naslov koji je objavljen u dnevnom tisku „Glasu Slavonije“, 17. rujna 2018.,str. 19. – Članak je u 
prilogu spomenice A-XI-4 , župa Valpovo. Na dan posveta na lokaciji svetišta bila je bogata ponuda nabožnih 
predmeta – krunice, kipovi, slike, rukotvorine kao zlatovezi i drugo. 

N OVI „OBIČAJNIK“ ŽUPE VALPOVO: Dne, 30 rujna 2018. godine počelo je dijeljenje novog običajnika 

župe Valpovo. Napisao ga je velečasni župnik Zvonko Mrak za 2018. i 2019. godinu. Brošura će biti 
podijeljena preko povjerenika u svaku vjerničku kuću. Sadrži 88 stranica na kojima je župni program 
događanja vjerničkog života. Na samom početku je molitva za obitelj. 

Predgovor: U arhivu župe Valpovo postoje dva običajnika župe Valpovo, jedan iz 1933. i jedan iz 1956. 
Ovaj župni program je prijedlog za novi / obnovljeni „župni običajnik“ jer želi župne aktivnosti ustaliti i 
uobličiti do uobičajenosti na temelju dosadašnjih naslijeđenih običaja i tradicije, što bliže ideji „tako je 
uvijek bilo“ a u skladu s novim vremenom i novim zahtjevima liturgije, pastorala, kateheze i slično. 
Namijenjen je svim župljanima Valpova i Bocanjevaca te donosi sve što se redovito događa u župi 
Valpovo i Bocanjevci.                                                                                          Zvonko Mrak, župnik 

Što se tiče informativne djelatnosti koja služi svim vjernicima, za razliku ovog dokumenta- župne 
Spomenice, radi cjelovite informacije ovdje samo naznačujemo glavne teme „Običajnika“ kako slijedi: 

• Župa Valpovo – radno vrijeme župnog ureda 
• Redoviti raspored misa 
• Pučke pobožnosti 
• Sakrementi: Krštenje, Prva pričest, Krizma, Ispovijed, Vjenčanje/ženidbeni tečaj, Župni susreti 

obitelji i Bolesničko pomazanje. 
• Sprovod 
• Župna kateheza: Župna tribina, novine u župi. 

 
 Župni običajni raspored od 1.9.2018. do 1. 9. 2019. 
 Hodočašća 
 Župne službe: Župno ekonomsko vijeće, Župno pastoralno vijeće, Izvanredni djelitelji pričesti, 

Župni arhiv i knjižnica 
 Župni zborovi: Mješoviti zbor, Zbor mladih, Dječji zbor „Mirjam“, Liturgijski čitači, Ministranti, 

Župni caritas. 
 Uzdržavanje crkvene imovine: Čišćenje i uređenje crkve, Čišćenje i uređenje okoliša crkve, 

Održavanje liturgijske odjeće, Milostinja, Darovi za crkvu, Lukno, Lukno i darovi za obnovu, 
uplate, Dar za blagoslov, Župna kartoteka, Prihodi i rashodi župne blagajne, Mise, Upisi. 

 Filijale župe Valpovo: Filijala Nard, Šag i Vinogradci. 
 Župa Bocanjevci – filijala Gorica. 
 Statistika župe Valpovo. 
 Statistika župe Bocanjevci. 
 Kalendar župnog programa. 

Na kraju tekstualnog dijela molitva za svećenička i redovnička zvanja. 

Ilustracije: Na prvoj naslovnoj stranici je župna crkva,  dom sa pročelja i zvonik; Na zadnjoj stranici je župna 
crkva sa začelja sa samostanom časnih sestara „Kćeri Milosrđa“. 
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ISTAMBULSKA KONVENCIJA: Stupila je na snagu, 1. listopada 2018. godine za Hrvatsku. Isti dan su se 
pojavile demonstracije i protesti opozicije u značajnom postotku. U pročelju demonstranata je veliki 
plakat: „stop istambulskoj konvenciji!“. Učesnici su bili obučeni jednoobrazno sa pokrivenim glavama i 
licem, kao da ništa ne vide. Povorka se kretala u Zagrebu srednjom ulicom grada i trgom Bana Jelačića, o 
čemu je prikazano na TV Dnevniku. Na središnjem večernjem dnevniku bile su izjave pojedinaca koji su se 
složili s konvencijom, uglavnom zbog Prava i zaštiti žena. No neki upućeni  u sadržaj, su se pitali, da li 
Država ( Hrvatska ) ispunjava uvjete koji proizlaze iz obaveza konvencije?. 

Bilješka: Pobliža informacija o kojoj smo pisali u mjesecu ožujku ove godine, može se upoznati u „Glasu 
koncila“ broj 11. od 8. ožujka 2018., str. 9. 

R ADOVI NA ŽUPNOJ KUĆI:  Pod sam konac mjeseca rujna postavljene su skele na zapadnoj fasadi župne 

kuće koju treba završiti, dok su ostale završene tokom protekle godine. U svojim župnim navještajima 
župnik je navijestio o tim radovima. Dali će biti i završeni nije moguće reći, budući su ovisni o vanjskim 
vremenskim prilikama koji su presudni za takve radove. 

U crkvi su također početkom listopada izvedeni radovi na postavljanju nove električne rasvjete, t.j. 

izmjena svjetlećih tijela – raflektora koji su na simsu unutrašnjosti crkvene lađe. Ti radovi su na visini oko 
10 metara za koji posao je složena pomična župna skela. Radovi su izvedeni u par dana. Postojeća 
dosadašnja rasvjetna tijela su postavljena pri završetku obnove crve i služila su preko 8 – 9 godina. Novo 
postavljena su štedna, t. j. manja potrošnja struje a bolja i kvalitetna rasvjeta koja je završena 4. 
listopada 2018. godine.  

PRVA TRIBINA ŽUPE VALPOVO: Održana je 9. listopada 2018. godine. Tema tribine bila je: „Starokatolička 
crkva u Valpovštini“. Predavač bio je monsinjor dr. Marin Srakić nadbiskup u miru. Nadbiskup je u 
vremenu oko sat iznio u kojim mjestima se je počela razvijati Starokatolička vjeroispovijest. U više mjesta 
od 1923. godine u mjestima, dok je u Hrvatskoj osnovana 1922. godine a za biskupa je 1924. izabran 
Marko Kalođera, Svoje službe – liturgiju su služili na hrvatskom jeziku u našoj okolici služili su u 
Ladimirevcima, Satnici, Petrijevcima a ponajviše u Habjanovcima gdje je bilo i najviše pristalica crkve koja 
služi misu na narodnom t, j. hrvatskom jeziku, tako da je iz rimokatoličke crkve prešlo preko 300 vjernika 
u Habjanovcima. Vodeći svećenik je bio Stjepan Vidušić rodom valpovčanin, koji se najviše zalagao da se 
crkva u Habjanovcima preimenuje u njihovu vjeroispovijest. 

U svom izlaganju Srakić je detaljno iznio što je sve i na kakav način u tim mjestima su se događali sukobi 
svećenstva sa Starokatolicima i također kakve su bile reakcije i pisma sa biskupom dr. Antunom 
Akšamovićem. U Habjanovcima je bio župnik Antun Milfajt koji je imao najviše sukoba sa Vidušićem, a 
sve je to detaljno pisao u župnoj spomenici iz koje je predavač iznio najvažnije činjenice, a poslije i 
nestanak Starokatolika iz valpovačkog dekanata. U našem kraju su Starokatoličku vjeru nazivali „Žuti 
pokret“.  

Napomena: Tko želi se detaljno upoznati o predmetu tribine i Starokatolicima može naći na Internetskoj 
stranici: I. Starokatolička crkva; Hrvatska Starokatolička crkva – Naša povijest i drugo. … „Hrvatska 
Starokatolička crkva na području Apostolske administrature za Slavoniju i Baranju ( 1923- 1972. ) - Žuti 
pokret“, obradio je u svojoj doktorskoj disertaciji dr Domagoj Tomas, str- 106. 

SVEČANO BLAGOSLOVLJENI KRIŽEVI U BISTRINCIMA: Svečani blagoslov križeva krajputaša obavljen je 6. 
rujna 2018. Križevi krajputaši nalaze se, iz 1896. željeznim raspelom uz poljski put u blizini „NK Podravac“ 
i drugi s kamenim raspelom iz 1897. pokraj poljskog puta paralelno s rijekom Dravom. Isti su obnovljeni 
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sudjelovanjem konzervatora, a zalaganjem prof. Branka Matišića i konzervatora dr. sc. Žarka Španičeka 
uz financijsku podršku Grada Belišća. Samu restauraciju su obavili, restauratorica Iva Prpić, Dubravka 
Vinković Uvodić i kipar Rajko Hercegovac. Ovi spomenici pripadaju maloj sakralnoj arhitekturi. 

Obred blagoslova obavio je belišćanski župnik fra Branko Janjić sa ministrantima. Prigodne skladbe 
otpjevao je CPD MIR Belišće s maestrom Ž. Sušićem.  

Župni arhiv u Valpovu posjeduje originalne Zakladne listove za sve križeve krajputaše ( također i za 
kupljene kipove ) dekanata za koje se vodi nakladna knjiga. Za ove obnovljene križeve u Zakladnici piše: 

1. Župljani Bistrinaca žele za vjekovita vremena skrbiti se za uzdržavanje drvenog križa postavljenog 
u polju Bistrinci. Uplaćene pristojba od 20 kruna…  U Valpovu, 12. srpnja 1897. 

2. Zakladni list župe BZBD Marije u Valpovu, da župljani žele za vječita vremena skrbiti se za 
uzdržavanje jednog kamenitog križa postavljenog u polju Bistrinci, - Pristojba od 42 krune. U 
Valpovu, 12. srpnja 1897. godine. 
Svjedoci: Josip Jozić                      MP Pećuh                                Antun Pataky uprav. župe 
                i Ludvig Horvat               13. sept. 1897.                        Mato Pauković 

1. Bilješka: U Bistrincima je postavljen još jedan križ za župnikovanja Ivana Czepely; Dozvolom iz 
Pećuške biskupije pod brojem 2239-1896. godine, a odobrenje je potpisao kanonik, postavljen u 
polju u Bistrincima. 

2. Bilješka: Nakon uspješnog završetka restauracijske obnove, uz brojne župljane i vjernike, tok 
događanja ( 6. rujna 2018. , uz fotografiju ) iz pera novinarke Dajane Petovari, objavljen je članak 
u „Belišćanskom listu“, broj 44, rujan 2018., str. 5. 

SMOTRA CRKVENIH ZBOROVA: Održana je u župnoj crkvi u Sikirevcima, dne, 13. listopada 2018. godine. 
Obavezne su bile tri skladbe za sve zborove a izvodile su se zajednički; Jedna na početku, druga u sredini i 
treća na kraju. Svaki zbor je izveo dvije skladbe po svom izboru. Početak je bio u 15 sati, a odazvalo se 
osam zborova. Brojniji zborovi oko tridesetak pjevača bili su iz Slavonskog Broda, domaći zbor iz 
Sikirevaca i Đakova zbor crkve Dobrog Pastira. Drugi su bili manjeg broja _ Gunja i nekih manjih župa i 
mjesta. Po kvaliteti je bio zapažen zbor sv. Cecilije iz Valpova, te zbor iz Županje. Voditelj i organizator je 
bio maestro dr. Ivan Andrić profesor iz Nadbiskupije. 

Domaćin je u župi Sikirevci župnik velečasni Stjepan Šumanovac koji je bio kapelan u Valpovu pa je 
valpovčane dočekao s osobitom srdačnošću i pozdravom. Crkva je prilično velika i lijepo obnovljena od 
strane konzervatora. Crkveno dvorište je vrlo veliko pregrađeno dugim pratećim prostranim zgradama i 
katehetskim prostorijama. Crkva ima zaštitnika svetog Nikolu biskupa čija slika je na glavnom oltaru s 
početka osamnaestog stoljeća. U pomoćnim prostorijama je smješten župni muzej koji obiluje starim 
sakralnim crkvenim eksponatima iz svoje prošlosti. 

Iza smotre domaćini su priredili u dvorištu bogatu i raznoliku zakusku za ovu uspjelu održanu smotru 
pjevačkih zborova. 

PROSLAVA 10. OBLJETNICE ĐAKOVAČKO-OSJEČKE CRKVENE POKRAJINE: „U krilu Crkve sveopće“ – Pod 
tim geslom u Đakovačkoj prvostolnici proslavilo je oko 3000 vjernika i 180 svećenika ovu Obljetnicu naša 
Nadbiskupija, 11. listopada 2018. godine. Papa Benedikt XVI. je 18 lipnja 2008. povezao Đakovačko-
osječku nadbiskupiju te Požešku i Srijemsku biskupiju un zajedništvo nove metropolije. 

Slavlje je počelo procesijom od Nadbiskupskoga doma do prvostolnice, gdje je Euharistijsko slavlje 
predvodio nadbiskup Paul Rishard Gallaguher, tajnik za odnose s državama iz tajništva Svete Stolice. 
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Iza pročitanog Dekreta Kongregacije, nadbiskup Hranić je uputio prigodan pozdrav i nastavio govoriti o 
nadbiskupijskoj povijesti, da je posvećena Slavenskim apostolima Ćirilu i Metodu kao zaštitnicima. Kao 
takva je pozvana – graditi mostove pomirenja, povjerenja i zajedništva između Katoličke i Srpske 
pravoslavne crkve, i zahvalio se za posjet monsinjoru Gallagheru, te ostalim biskupima. Također je 
govorio da su nedaće i proživljeni rat devedesetih godina donio nemale patnje Hrvatskom narodu. … 

Propovijed je održao nadbiskup Gallaghuer, koju je na hrvatskom čitao monsinjor Vladimir Dugalić, uz 
ostalo je istaknuo: „Radosna obljetnica koju slavimo, 10 godina od ustanovljenja Đakovačko-osječke 
crkvene pokrajine, pruža mi priliku zahvaliti Gospodinu zajedno s vama te izbliže upoznati ovu mjesnu 
crkvu i s vašim dragim nadbiskupom podijeliti radosti i izazove koji prate njegovu pastirsku brigu“. 
Nadalje je spomenuo prijašnje i sadašnje teškoće. Zatim je pozdravio mlade vjernike koji se također 
susreću s poteškoćama glede radnih mjesta i odlaze u tuđinu, te ih podržava molitvom. Također je 
spomenuo mlade živote koji su pali na bojištima besmislenih ratova. … 

„U ovoj katedrali počivaju posmrtni ostaci zaslužnoga biskupa J. J. Strossmayera, koji je zaslužan za 
gradnju katedrale karakterističnog stila ove crkve između Istoka i Zapada. Budućim naraštajima ostavio 
je kao nasljeđe i ekumenizam i dijalog, vrjednovanje i poštovanje drugih religija i kultura, i sjemena istine 
i dobrote što ih one u sebi nose. … U nastavku o Kristovoj ljubavi njegov zaključak je: „Onaj koji ljubi 
shvaća da je ljubav iskustvo istine, da ona otvara naše oči kako bismo mogli gledati čitavu stvarnost na 
nov način, u jedinstvu s ljubljenom osobom.“ 

Poseban osvrt, u zadnjem dijelu propovijedi govorio je o liku i osobi kardinala blaženog Alojzija Stepinca i 
njegovu svjedočenju Božje ljubavi. … Pozdravni ali sadržajni govor bio je kardinala Josipa Bozanića koji je 
čestitao obljetnicu postojanja ove najmlađe pokrajine. Pozvao je sve: „Molimo blaženog Alojzija za naše 
obitelji, posebno za djecu i mlade, molimo za boljitak života u našoj plodnoj Slavoniji“. 

       Po završetku misnog slavlja članovi Folklornoga ansambla „Brod“ ispred katedrale su zasvirali i 
započeli slavonsko kolo, u kojem su radosno zaplesali i zapjevali brojni hodočasnici. Iz Valpova je bio na 
svečanosti jedan autobus vjernika a mnogi su bili sa svojim automobilima. 

Napomena: Opširno izvješće objavila je novinarka Anica Banović u „Glasu koncila“; broj 42, 21. listopada 
2018., str. 1 i 10. 

PONUDA DUHOVNE LITERATURE: Dne 4. studenog t.g.(nedjelja) prof. dr. Ivan Zirdum iza rane mise 
predstavio je nova izdanja kao urednik biblioteke „Trenutak spoznaje“. U svom dosadašnjem djelovanju 
kao prof. biblikuma a sada u mirovini izdao je oko 600 izdanja duhovnih i drugih knjiga te kao prevodilac 
sa više jezika. Naša župna knjižnica posjeduje oko 200 njegovih knjiga  koje se čitaju. Župnik ga je 
predstavio na misi kao svog profesora i ujedno preporuku za kupnju knjiga sa prihvatljivim cijenama. 
Vjernici su po izlasku iz crkve kupili priličan broj knjiga.  

ŽUPNA TRIBINA: Druga po redu održana je 5. studenog 2018. u dvorani Katehetskog centra u 19,30 sati. 
Naziv predavanja je: „Sublimirane poruke“, a predavač je bio fra Branko Janjić , župnik u Belišću. Tema 
sadrži prikaze skrivenih poruka u medijima koje štetno djeluju na logiku ispravnoga shvaćanja teme koja 
se prikazuje. U župnim navještajima je oglašavano da se pretežito preporuča roditeljima sa djecom a 
osobito prvopričesnika. Ovo je prvo predavanje s takvom tematikom što je briga Crkve koja treba i govori 
samo istinu koja oslobađa ljudski duh od krivih tendencija i sloboda mišljenja koje štete razvoju ljudske 
misli. ( Oglas je i plakatiran). 
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ŽUPNI LISTIĆ BROJ 16 – Odnosi se na vrijeme od 29. studenog 2018. do 13. siječnja 2019., nedjelje 
Krštenja Isusova. Obavijesti su slijedeće: 

 Devetnica za Bezgrešno začeće BDM od 29. studenog 2018. do 8 prosinca 2018. Mise su svaki dan 
u 18,30 sati na kojima je propovijed drugog svećenika. Na sam blagdan crkvenog goda (8. 
prosinac) su mise u 8,11,i 17 sati. ( Misu u 17. sati služi dr. Marin Srakić nadbiskup u miru ). 

 U drugom dijelu su obavijesti božićnih ispovijedi u 2018. godini: Školska djeca, bolesnici, filijale, 
župa Bocanjevci te Belišće i Valpovo za mlade. 

 Treći dio su obavijesti o satnici misa u nedjeljama Došašća, Božićnog vremena, Nove godine, 
Bogojavljenja i Nedjelje Krštenja Gospodinova, kada završava Božićno vrijeme. 

 U dodatku su radi orijentacije božićne ispovijedi u valpovačkom dekanatu u svim mjestima od 10. 
do 19. prosinca 2018. godine. ( Župni listić je u prilogu spomenice A-XI-4a ).  

ADVENTSKO OZRAČJE: Započelo je 2. prosinca t. g. prvom nedjeljom Adventa – Došašća. Subota uoči je 
bilo paljenje prve adventske svijeće na trgu u Valpovu. Također je bilo otvaranje 3. festivala adventskih 
pjesama. U Valpovu je u gradu zasjalo tisuće dekorativnih im ukrasnih svjetala različitih oblika  načina i 
boja. U svim mjestima počelo je blagdansko ozračje u svrhu dolaska Božića – najradosnijeg blagdana 
crkve – Kristovog rođenja. Također je na glavnom trgu u Valpovu otvoren božićni vašar i ponuda roba, 
ukrasa i svega čega se ne nalazi u obično doba godine, a smješteno je u božićne kućice. Ugostitelji su 
počeli pripremati tople napitke kao i specijalitete kulinarskih umijeća. Po uzoru bogatijih zemalja i u 
Hrvatskoj je otvaranje ukrasnih parkova sa čudesnim figurama osvijetljeni neuobičajenim kombinacijama 
na velikim prostorima. 

Vrijeme na kraju mjeseca studenog je zahladilo ali ne previše ( nula stupnjeva do minus 7 C). Samo malo 
snijega ( oko 20.) koji je isti dan nestao. U našoj Slavoniji je u to doba uobičajeno bila svinjokolja. Sada je 
to rjeđe ali se mesne prerađevine nabavljaju preko robnih kuća gdje je i nabavna cijena prihvatljiva. 
Obrada polu sirovina se nastavlja u kućnoj obradi. U globali se kupuju svinjske polovice, posebno polu 
obrađene slanine i samljeveno meso u mesnicama a pravljenje i sušenje kobasica i ostalog se suši 
dimljenjem ili svježe duboko zamrzava. 

U izvješćima TV programa se prikazuje adventsko vrijeme, njegova karakteristika a u crkvama su započele 
mise zornice na koje dolazi mnogo vjernika. Ovo hladno vrijeme ima svoje radosti za pripremu Božića. 

PROMOCIJA LETAKA: Prema predviđenom planu i obavijesti listića br. 16, dne, 6.prosinca upriličena je u 
Katehetskom centru iza večernje mise pred oko 80 vjernika. Na kraju večernje mise velečasni župnik je 
obavijestio da će odmah biti promocija dvaju letaka župnog izdanja. 

Promotor letka o župnoj crkvi BZBD Marije bio je prof. Ivan Tonković. U svom izlaganju je rekao da je to 
druga publikacija o našoj crkvi. Informacija sadrži povijest građevine u glavnim crtama, a što se tiče 
godina sada je okončano pitanje oko nekih godina gradnje i posvete crkve. Unijete su i dimenzije svih 
dijelova građevine i orgulje iz 1805. Caspara Fischera, jedine očuvane toga graditelja orgulja u Hrvatskoj. 
Drugi dio informira čitatelja o glavnom oltaru. Treći dio govori o oltarima sv. Josipa i sv. Ivana Krstitelja, t. 
j. Krštenje Isusovo. Četvrti dio su oltari Majke Božje Radne i sv. Antuna Padovanskoga. Zadnja stranica 
složivog letka sadrži kratku povijest Valpova a u zelenom polju je silueta crkve-crtež sa nužnim 
spomenom crkve i pripadnosti biskupijama. 

Nakladnik letaka je župa Valpovo. Pokrovitelj Grad Valpovo. Napisao i uredio Stjepan Najman. Na svim 
stranicama teksta su odnosne fotografije snimljene 2018. godine od Ladislava Pađen. 
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Promotor druge publikacije bio je autor tekstova gospodin Stjepan Najman. Letak je 48 puta 20 
centimetara. Sadrži osam polu stranica složivih po redu. Na prvoj je spomenik Majke Božje pomočnice 
postavljen na trgu 1900. godine. Ukusno bijelim štampanim slovima je natpis: Kapele i sakralni spomenici 
Valpova. Ispod slike je ispisana povijest spomenika. Drugi spomenik je kapela Presvetog Trojstva čija 
informacija spominje orgulje Jozefa Angstera iz 1876. građene za baruna Gustava Prandau. Treće crkva je 
kapela sv. Roka sa kriptom i grobovima vlastelina. Kapela je građena u stilu „preslica“ neuobičajenog stila 
gradnje za ove krajeve. Treća je grobljanska kapela Uzvišenja svetoga križa na zadnjem petom 
valpovačkom groblju ( postoji informacija o grobljima Valpova- opis u Valpovačkom godišnjaku). Daljnji 
objekt je „Križni put“ vrijedan spomenik kulture sa motivima postaja izrade Žolnaj iz Pećuha. Na periferiji 
Valpova uz cestu iza groblja je kapelica Lurdske Gospe sa natpisom“Ja sam Bezgrešno začeće.“Mjesto 
pobožnosti i molitve pred blagdan Velike Gospe a i inače je posjećeno tokom godine u svakom vremenu. 
Kip sv. Ivana Nepomuka koji je nastao 1725. godine i postavljen na uglu zgrade „Seljačke sloge“uz most 
„malta“ koji je štovan kao zaštitnik mostova. Sada je u zidu sjeverozapadno župne crkve u dvorištu do 
župne kuće. Obnovljen je početkom 2013. godine. Za informaciju sada Valpovo ima pet mostova preko 
kojih se odvija gust promet. Kip sv. Florijana postavljen je 5. svibnja 1893. godine na mjestu gdje je 
zaustavljen veliki požar koji je poharao više ulica Valpova. ( Početak vatre je bio u Peštelićevom salašu i 
nošen jakim vjetrom prema mjestu). Za postavljanje spomenika osnovan je odbor, župnik i kapelan, 
učitelji i odbornici. Izrada je bečka tvrtka Eduarda Hausera. Postavljen je 4. svibnja 1896.. Svi spomenici 
su sa fotografijama. 

Na samom početku promocije su najavljene dvije glazbene točke. Na početku iza predstavljanja koje je 
najavio župnik na flauti je  izvela učenica Patricija Vonić glazbeni preludij. Na kraju je župni zbor sv. 
Cecilije otpjevao pjesmu „Sav raj te slavi kraljice“. Po završetku promocije bila je zakuska kako se 
uobičajilo u takvim prilikama. 

PALJENJE ADVENTSKE SVIJEĆE: Subotom u predvečerje u adventskom vremenu na trgu u Valpovu uz 
blagoslov,  molitvu i pjesme pali se po jedna adventska svijeća. Ispred centra kulture Katančić je slamnati 
vijenac sa četiri zatvorena svijećnjaka u kojima se kroz četiri nedjelje pale svijeće. Uveden kao obred, 
svećenik blagoslivlja uz molitve svijeću uz prisutnost vjernika i pjevačkog zbora koji u početku otpjeva 
jednu adventsku pjesmu (Visom leteć…), tada svećenik čita isječak sv. Pisma, onda opet pjesma zbora 
(Zlatnih krila…) i onda molitva blagoslova i škropljenje. Na kraju posvete dijete nosi upaljenu svijeću u 
svijećnjak kada slijedi Marijanska pjesma ( Marijo, Ti sjajna zornice…) i s time je završen čin paljenja 
adventske svijeće i pale se kada je mračno sa redovnom i ukrasnom rasvjetom do Badnjaka-Božića. 
Ukrasna svjetla pale se od blagdana Bezgrješne do 6. siječnja. 

BLAGDAN SV. NIKOLE: Kalendarski se slavi 6. prosinca. U župnoj je „došao sv. Nikola“ uoči blagdana iza 
večernje mise. Crkva je bila puna djece, roditelja i ostalih vjernika. Svečanu misu je služio i održao 
propovijed velečasni Ivica Tušek župnik u Lipovcu pa se čudio koliko djece ima u Valpovu, kad samo u 
dječjem zboru „Mirjam“ ima 70-tak pjevača koji su pjevali za vrijeme mise. Na oko je tako izgledalo. Iza 
mise ušao je „sv. Nikola sa punom košarom slatkiša koju su nosili „dva veća anđela“( U diskreciji – sv. 
Nikola je bio gosp. ing. Drago Cvenić dugogodišnji aktivist u vatrogasnom orkestru i član Ekonomskog 
vijeća.). Krampus je bila ženska – ne zna se tko?!. Djeca su uvijek neposredna, iskrena i predana 
događanjima. Stoga je bilo veselo i zabavno s njima voditi razgovore. Program je trajao nepuni sat 
vremena. 

ŽUPNI LISTIĆ BR. 17. – Od 23.12.2018. do 14.1. 2019. Na prvoj stranici je čestitka župljanima i crtežom 
simboličnog rođenja Krista a ispod slijedi čestitka: 
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Ne bojte se! Evo, javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod! ( Lk 2,10 ) 

Poštovani župljani, braćo i sestre! 

U blagdanu Božića otkrivamo ljubav Božju koja uzima tijelo čovjeka. Anđeo koji dolazi, javlja rođenje 
Spasitelja svijeta. Rođenjem Isusa Krista, Bog dolazi među nas ljude. Dolazi nas osloboditi tmina grijeha, 
ohrabriti nas da nas Bog nikada ne ostavlja same. Na radosnu vijest koju nam je anđeo navijestio radosno 
kličemo: „Dođite, poklonimo se Gospodinu!“. S marijom koja je povjerovala Gospodinovoj riječi i koja se 
prva poklonila, nagnuta nad jaslama, plodu svoje utrobe; S Josipom koji je imao hrabrost vjere te je radije 
bio poslušan Bogu nego da pazi na svoj dobar glas, s pastirima, mudracima i nebrojenom četom poniznih 
klanjatelja novorođenoga Djeteta, koji su kroz stoljeća prihvatili otajstvo Božića, zajedno sa svima njima i mi 
dozvolimo da punina Božje ljubavi i radosti po Djetetu Isusu dođe u naša srca, rasvijetli i ugrije naše 
domove i obitelji, donese spokoj i nadu u naše gradove i sela, te podari svijetu mir. 

S tim mislima želimo vam radošću, mirom i ljubavlju Kristovom ispunjen Božić i blagoslovljenu Novu 2019. 
godinu! 

Na 2. i 3. stranici listića je raspored blagoslova obitelji  - Poslije Božića te za filijale i župu Bocanjevce sa 
blagoslovom vode. Blagoslovi počinju od 27. 12. 2018. do 14. i. 2019. godine. Na četvrtoj stranici je naputak 
za blagoslov. Nadalje su obavijesti za dar kod blagoslova i crkvu, te lukno kojeg su dužni plaćati vjernici. Na 
samom kraju je: Hvala svima koji na bilo koji način pomažu u radu župe. 

Zvonko Mrak, župnik                                                                                                  Josip Erjavac, župni vikar 

U Valpovu, o Božiću 2018. 

 BOŽIĆNO OZRAČJE : Valpovo – Paljenjem posljednje, četvrte svijeće u stiliziranom adventskom vijencu 
ispred Centra kulture Matija Petra Katančić, nastavljen je program Adventa u Valpovu. Svijeću ljubavi 
zapalile su srednjoškolke, Laura Greges i Labina Đuranić, a u prisutnosti sugrađana, među kojima i 
gradonačelnika Matka Šutala sa suradnicima, molitvu je proveo Josip Erjavac, vikar župe BZBD Marije, čiji je 
mješoviti zbor izveo nekoliko prigodnih pjesama. 

U romantično osvijetljenom središtu grada, ispred župne crkve proteklih je dana niknuo Betlehem, jaslice, 
štalica, građani Betlehema, domaće životinje, mudraci s istoka i pastiri, sve je bilo spremno da okupljene 
valpovčane i njihove goste povede u vrijeme Isususova rođenja i pruži Adventu u Valpovu posebno ozračje. 

Napomena: Ova informacija je skinuta sa interneta – „Valpovština – info, urednika gospodina Vladimira 
Vazdara u čijem prilogu je objavljeno 80 fotografija. 

U noći između 22. i 23. prosinca opet su porušene lutke „Živih jaslica“ kao i lanjske godine. Pretpostavlja  se 
da je to djelo „Sotonističke“ organizacije iz Valpova. 

BOŽIĆ – je proslavljen na uobičajen način. Lijepo vrijeme – prohladno je omogućilo da su sve mise služene 
pred punom crkvom vjernika. Na Maloj ponoćki – dječjoj i u 24 sata crkva je bila puna vjernika. Pred ponoć, 
pola sata prije, crkveni mješoviti zbor je izveo nekoliko prigodnih božićnih pjesama. 

Na Stjepanovo je u 9,30 svečanu misu služio župnik velečasni Zvonko Mrak uz zborno pjevanje župnog 
zbora a iza mise ih je primio župnik koji ima imendan te su mu pjevači čestitali Božić i imendan pa su bili 
počašćeni i predali mu poklon, hrvatski grb isklesan od bračkog bijelog kamena. 

Na večernjoj misi pjevao je zbor Katančić i održao koncert iza mise. 
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U danima iza Božića se nastavlja blagoslov obitelji na filijalama te župi Bocanjevci sa Goricom, a po 
rasporedu ( listića br. 17 ) u Valpovu po ulicama sve do iza polovice siječnja naredne 2019. godine. 

Bilješka: U dnevnoj štampi objavljene su informacije vezane za potrošnju, t j. kupnju raznih roba u povodu 
blagdana Božića i Nove godine. Asortiman roba je prikazivan i na TV-u uz izjave potrošača, koji su istaknuli 
da za ove blagdane žele sebi prirediti što si inače ne bi čovjek u obične blagdane ili slavlja. Porezni ured je 
zabilježio rekordnu potrošnju u odnosu na dosadašnje godine, da su Hrvati potrošili preko 558,5 miliona 
kuna povodom ovih blagdana što je dvostruko u odnosu na protekle godine. 

U danima slavlja bilo je obavijesti policije da je bilo stradanja od petardi ali si ipak zabilježeni slučajevi. 
Nadalje u novinama ( Gl. Slav.) je obavijest o opijanju maloljetnika od oko 16 godina koji su završili u bolnici 
zbog trovanja. 

ZAHVALNICA       *  ŽUPA VALPOVO  * 31. prosinca 2018. 

STATISTIKA ZA 2018. GODINU 

Mjesto-godina                     krštenih                umrlih             vjenčanih 

Ukupno 2012.                            74                       100                        28 

                2013.                            84                         82                        24 

                2014.                            66                      100                         23 

                2015.                             47                      105                        28 

                 2016.                57                      100                        24 

                 2017.                             59                      112                        20 

Ukupno   2018.                             69                        99                         35 

                                           37 muški                 48 nije bilo           Mješovitih ženidaba  nije bilo 

                                            32 ženski                 ispovjeđeno        nekrštenih nije bilo 

                                                                       Nije bilo na vrijeme    ozdravljenje u korijenu 1 

Valpovo                                        53                          81 

                                             26 muški                  43 muški 

                                              27 ženski                 38 ženski 

Šag                                         2 muški                     2 muški 

                                                1 ženski                    3 ženski 

Nard                                        4 muški                    1 muški 

                                                  1 ženski                    2 ženski 

Vinogradci                               2 muški                    2 muški 

                                                   0 ženski                    2 ženski 
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Novokrštenici                          2 muški                     2 muški         Pokojni izvan župe 

izvan župe                                2 ženski                     4 ženski 

Broj krizmanih    Ukupno 2016 = 72   2017. = 79  2018. = ukupno 54 ; Valpovo 41, Šag 1 Nard 6;Vinogradci 6 

Broj Prvopričesnika: 2016=81; 2017.=71; 2018= 71 – Ukupno 

                     Valpovo           72;               62               61 

Nard                                         2                  1                 5 

Šag                                            7                  3                 4 

Vinogradci                               0                  2                 0                   Belišće = 2 ; Harkanovci = 1 

Blagoslov domova    ukupno 2016. = 2.120 ;   2017. = 2.153 ; Filijale ukupno 282 

                                 Valpovo         „        1.841 ;       „         1.871 

Nard 2016. = 114 ; Šag 104 ; Vinogradci 61 ; Filijale ukupno 279 

Bocanjevci župa, blagoslov domova u 2016.  = 120 

Gorica filijala   blagoslov domova u 2016.      =    43 

Blagoslov domova u 2017. godini Bocanjevci – Gorica = ukupno 165. 

Na misi Zahvalnici velečasni župnik Zvonko Mrak pročitao je vjersku statistiku župe Valpovo sa filijalama i 
komentarom kod pojedinih stavaka: rođenih, umrlih, vjenčanih, krizmanih i prvopričesnika. Ohrabrujuće je 
da je broj u odnosu na proteklih šest godina nešto povoljniji, t j. „ izgleda da smo izišli iz neke krize, da bi 
krenulo na bolje“.  

Što se tiče protekle godine potrebno je naglasiti da je bilo važnijih  događaja za vjernički život i što se tiče 
samog župnika: 

 KANONSKA VIZITACIJA – službeni pohod župi Đakovačko-osječkog nadbiskupa je bio 21. veljače 
2018. ( srijeda ) u župi BZBD Marije Valpovo i župi sv. Filipa i Jakova apostola Bocanjevci. Vizitator 
ste vi, msgr Đuro Hranić, nadbiskup i metropolit , konvizitator je mons. mr. Luka Marjanović, prof. u 
miru, kanonik i u pratnji je velečasni Dario Hrga, tajnik. U komentaru župnika ovog događaja bilo je 
riječi, da se vizitacija obavlja svakih pet godina i da su tada susreti sa vjernicima, udrugama i 
vlastima te da je bila uspješna i potvrđeni su svi obrasci pri pregledu. 

 Župni „Običajnik“ i župni program izašao je u srijedu 19. rujna 2018.. Podijeljen je kućnim 
adresama. U arhivu župe postoje dva običajnika župe Valpovo, iz 1933. i jedan iz 1956. Ovaj župni 
program je prijedlog za novi obnovljeni „župni običajnik“, jer želi aktivnosti ustaliti i uobličiti na 
temelju dosadašnjih naslijeđenih običaja i tradicije, što bliže ideji „ tako je uvijek bilo“ a u skladu s 
novim vremenom i novim zahtjevima liturgije, pastorala kateheze i slično. Namijenjen je svim 
župljanima Valpova i Bocanjevaca te donosi sve što se redovito događa u župi Valpovo i Bocanjevci. 

 OBNOVA ŽUPNOG DOMA je u toku od jeseni 2014. Do konca 2018. godine završena je unutarnja 
obnova župnog doma u prizemlju, obnovljen je jedan stan župnog doma na prvom katu za župnog 
vikara. Obnova drugog stana  na katu za povremene potrebe župe slijedi u 2019. Do konca 2018. 
obnovljeno je pročelje župnog doma u dvoru a obnova zapadnog ( uličnog ) pročelja se nastavlja i u 
2019. Za to je potrebno još oko 300.000,00 kuna. I u 2019. godini očekujemo pomoć Đakovačko – 
osječke nadbiskupije i Grada Valpova, Osječko- Baranjske županije i drugih dobrotvora. Uz to treba 
nastaviti s prikupljanjem darova župljana za obnovu i slijedeće 2019. godine darom od 20 kn 
mjesečno, uplatom u župnom uredu ili uplatom na račun. 
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 LUKNO je obavezni godišnji doprinos župljana za župu. Lukno je prihod župe ( ne župnika ), a koristi 
se za redovite potrebe župe. Lukno nije „ pretplata“ za sprovod. Lukno se plaća po bračnom paru ( 
obitelji ) 100 kn. Lukno se može platiti u bilo koje doba godine. ( 2016. platilo je 1044 domaćinstava; 
2017. 963 domaćinstva;  2018. 995 domaćinstva ). U komentaru župnik je napomenuo da je to oko 
polovice, ako vjernika ima 2.318 – podatak iz 2017. g. koliko ih je kod blagoslova obitelji. Dakle, tu 
obavezu plaća polovica, a nadbiskupiji se za ukupan broj vjernika uplaćuje na godinu 10 kuna po 
obitelji. Dakle, ova polovica plaća za ovu polovicu koja plaća obavezu ( tako župi ne ostaje skoro 
ništa ).  

 DAR ZA BLAGOSLOV KUĆE  nije dar svećeniku, nije lukno, nego je dar župi i nadbiskupiji. Prošle 
2017. godine blagoslovljeno je kuća ; Valpovo 1871 kuća; Filijale : Šag , Nard i Vinogradci 282 kuće; 
ukupno župa Valpovo 2. 153 kuće. Župa Bocanjevci – Gorica ukupno 165 kuća, a sveukupno 2. 318 
kuća. 

 HVALA ! svima koji na bilo koji način pomažu u radu župe; ( Župni vikar, ŽPV, ŽEV, časne sestre, 
pjevači – za njihov trud i vježbe istaknuo je župnik njihov nezaobilazan doprinos i žrtvu kod 
liturgijskog pjevanja i dolazak na vježbe, orguljaši, čitači, čišćenje crkve, župni caritas, ministranti, 
mladi, Marijina legija, Pokret Božjeg Milosrđa, Članovi Schönstatskog pokreta, vjeroučitelji i 
animatori župne kateheze, župni arhivar čuvajući, zavodeći sve dokumente i papire, sve pod 
signaturom da se mogu pronaći. 

 VAŽNIJI DOGAĐAJI U 2019. GODINI: Kip bl. Alojzija Stepinca bit će postavljen u crkvi 10. veljače 
2019. a blagoslovit će ga mons. Đuro Hranić, nadbiskup Đakovačko-osječki. Kip je rad Petra Ujevića, 
akademskog kipara izrađen u umjetnom kamenu. Cijena mu je 2.500 E. Darovi za kip se primaju u 
župnom uredu. 

 PRVA PRIČEST je u nedjelju 5. svibnja 2019. u 11 sati. 
 KRIZMA će biti u subotu 18. svibnja 2019. u 11 sati. 

 

Ovim informacijama završava relativno dobra godina. Hvala Bogu na pomoći kod ovog djela uz zahvalu 
svima koji su pridonijeli da uz priloge završimo sretno ovogodišnju obavezu pisanja Spomenice. Uređenju 
župne knjižnice i arhiva, članovima rodoslovnog društva, s upotpunjenim digitaliziranim matičnim knjigama. 

U župi Bezgrešnog začeće BD Marije Valpovo, o Silvestrovu 2018. godine, arhivar Dragan Milošević 

 

 

 

   

 

 

 

     

 

 

                      

 

 


