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 Župni ured je otvoren od ponedjeljka do petka od 9:00 do i 11:00 i od 17:00 do 18:00.  
 OTVORENA CRKVA je od 9:00 do 12:00 i 17:00 do 19:00. 
 Mise radnim danom su u 18:30, subotom u 8:00. 
 Marijina legija ima sastanak svakog utorka u 17:00. 
 Pobožnost 13 utoraka sv. Antunu, uz misu u 18:30 (13.) se nastavlja... 
 Lipanjske pobožnosti su od 1. do 30. lipnja pola sata prije mise. 

 
 Euharistijsko klanjanje je u četvrtak poslije mise. 
 Dekanatsko hodočašće – pohod sv. Ani u Bistrince bit će u subotu, 11. lipnja od 10:00. 

Počinje s pokorničkim bogoslužjem i ispovijedanjem. Zatim je misa. Poslije mise je 
pobožnost puta svjetla. Sve završava domjenkom oko 14:00.  

 Presveto Trojstvo je u nedjelju. Mise su kao nedjeljom, u 8:00, 9:30 i 18:30. 
 O 100. obljetnici Marijine legije proglašavaju se oprosne crkve na području 

Đakovačko-osječke nadbiskupije među kojima su: župna crkva u Valpovu, kapelica 
Snježne Gospe u Osijeku i župna crkva u Aljmašu. Oprost se može izmoliti do 7. rujna 
2022. uz uobičajene molitve i pobožnosti. 

 Crveni križ Valpovo poziva na dobrovoljno davanje krvi u ponedjeljak, 6. lipnja 2022. 
od 15.30 do 19.00 sati u prostorijama Crvenog križa Valpovo. 

 Hod za život  je u Osijeku, u subotu, 11. lipnja 2022. Crkva preporuča i poziva na Hod 
za život. 

 Vlč. Bernard Prelčec ima ređenje za svećenika na Petrovo u Đakovu, a mladu misu u 
Valpovu, 3. srpnja 2022. Župa se priprema za ovo veliko slavlje. Župa će kupiti 
misnicu mladomisniku. Svoje darove za misnicu i druge potrebe za mladu misu 
možete donijeti u župni ured.  

 Sastanak svih župnih suradnika za dogovor o pripremi mlade mise bit će u četvrtak 9. 
lipnja u 19:30 u pastoralnom centru. Pozvani su članovi župnih vijeća, vjeroučitelji, 
pjevači, čitači, članovi župnog caritasa, članovi molitvenih skupina i svi drugi 
suradnici i župljani koji se žele uključiti u pripremu mlade mise. 

 Godišnji izlet i susret župnih suradnika i župljana bit će 22. lipnja na odmorištu Kuna, 
prema Ladimirevcima, od 10:00 do 16:00. Pozvani su ministranti s roditeljima, bračni 
parovi, vjeroučitelji, pjevači, čitači, članovi župnih vijeća, članovi župnog caritasa, 
članovi molitvenih skupina i svi drugi suradnici i župljani koji se jave, uz sudjelovanje 
od 20 kn, s tim da ministranti i djeca ne plaćaju ništa. 

 
 

  

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


Župna crkva Valpovo  nakane sv. misa 2022. 
5. 6. nedjelja                         misa u    8:00    
DUHOVI  - C –                    
                                                 misa u   9:30 
 
 
                                               misa u   18:30 
 

- za župljane 
 
+ Karolina i Tomo Matoković 
+ Jure Petričević 
 
+ Miroslav Gašparović 
+ obitelji Juretić i Sabolović 
 

6. 6. ponedjeljak                  misa u    18:30     
10. tjedan kroz godinu  - C – 
Marija Majka Crkve 
lipanjske pobožnosti 
 

+ obitelji Horvat, Bogdan i  
+ Franjo Kovač 
+ Vitomir i Stjepan Begović 
+ obitelji Dole 

7. 6. utorak                          misa u 18:30 
10. tjedan kroz godinu  - C – 
13 utoraka sv. Antunu (13.) 
lipanjske pobožnosti 
 

+ obitelji Jurić i Kes 
+ Nada Lijović i  
+ Marija i Mijo Ivić 
+ Franjo, Kata, Ivo i Tomo Jukić 

8. 6. srijeda                         misa u 18:30 
10. tjedan kroz godinu  - C – 
lipanjske pobožnosti 
 

+ obitelji Dinković 
+ Goran i Jelena Grgošević 
+ Anica, Ivica i Antun Ižaković 

9. 6. četvrtak                         misa u 18:30 
10. tjedan kroz godinu  - C – 
lipanjske pobožnosti 
 

+ obitelji Markovac i Fabijanac 
+ obitelji Jonas i Gebauer 
 

10. 6. petak                           misa u  18:30 
10. tjedan kroz godinu  - C – 
lipanjske pobožnosti 
 

+ Anto i Antonija Turalija 
+ Katica i Fabijan Crnov 
 

11. 6. subota                          misa  u 8:00 
10. tjedan kroz godinu  - C – 
Sv. Barnaba, ap. 
lipanjske pobožnosti 
  

+ Goran i Jelena Grgošević 
+ obitelji Žulj i Čičak 
 

12. 6. nedjelja                         misa u    8:00    
PRESVETO TROJSTVO  - C –                    
                                                 misa u   9:30 
 
                                               misa u   18:30 
 

- za župljane 
 
+ Antun Cifrići obitelji Cifrić 
 
+ Dragica Vrhovec 
+ obitelji Sauer i Lončarić 
 

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

MV ZA SPROVODNU: Spomeni se, Gospodine, sluge svoga (službenice svoje) _______za 
kojega (koju) smo molili na sprovodu, a molimo i na ovoj svetoj misi, nagradi ga (ju) životom 
vječnim u svome Kraljevstvu, molimo te. 

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



  
 

ŽUPA VALPOVO 
FILIJALE  ŠAG – NARD – VINOGRADCI 

I ŽUPA BOCANJEVCI I FILIJALA GORICA 
   ŽUPNI OGLASI  - 5. lipnja 2022. 

 
Vlč. Bernard Prelčec ima ređenje za svećenika na Petrovo u Đakovu, a mladu 
misu u Valpovu, 3. srpnja 2022. Župa se priprema za ovo veliko slavlje. Župa 
će kupiti misnicu mladomisniku. Svoje darove za misnicu i druge potrebe za 
mladu misu možete donijeti u župni ured.  
 
5. lipnja 2022. DUHOVI - PEDESETNICA 

Šag, misa u 8:30 (JM) 
Nard, misa u 9:30 (JM) 
Vinogradci, misa u 9:30  
Bocanjevci, misa u 10:30 
 

12. lipnja 2022. PRESVETO TROJSTVO 
Šag, misa u 8:30 (JM) 
Bocanjevci, misa u 9:30 (JM) 
 

13. lipnja 2022. sv. Antun Padovanski 
Vinogradci, misa u 11:00  

 
16. lipnja 2022. TIJELOVO 

Bocanjevci, misa u 17:00 
 

19. lipnja 2022. 12. nedjelja kroz godinu – C -  
Nard, misa u 9:30 
Šag, misa u 10:30  
Vinogradci, misa u 8:30 (JM) 
Bocanjevci, misa u 9:30 (JM) 
 

24. lipnja 2022. Presveto Srce Isusovo 
Nard, misa 11:00, ispovijed od 10:30 
Šag, Srce Isusovo: misa 17:00, ispovijed od 16:00 
 

26. lipnja 2022. 13. nedjelja kroz godinu – C -  
Nard, misa u 8:30 (JM) 
Šag, misa u 9:30 (JM) 
Bocanjevci, misa u 9:30 
Vinogradci, misa i klečanje u 10:30 



  
 

Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica 
ŽUPNI OGLASI  5. lipnja 2022. 

 
Plaćanje lukna u sakristiji, nedjeljom ili radnim danom, kad je misa.  

Vlč. Bernard Prelčec ima ređenje za svećenika na Petrovo u Đakovu, a mladu 
misu u Valpovu, 3. srpnja 2022. Župa se priprema za ovo veliko slavlje. Župa 
će kupiti misnicu mladomisniku. Svoje darove za misnicu i druge potrebe za 
mladu misu možete donijeti u župni ured.  
 
5. lipnja 2022. DUHOVI - PEDESETNICA 

Vinogradci, misa u 9:30  
Bocanjevci, misa u 10:30 
 

12. lipnja 2022. PRESVETO TROJSTVO 
Bocanjevci, misa u 9:30 (JM) 

 
13. lipnja 2022. sv. Antun Padovanski 

Vinogradci, misa u 11:00  
 
16. lipnja 2022. TIJELOVO 

Bocanjevci, misa u 17:00 
 

19. lipnja 2022. 12. nedjelja kroz godinu – C -  
Vinogradci, misa u 8:30 (JM) 
Bocanjevci, misa u 9:30 (JM) 
 

26. lipnja 2022. 13. nedjelja kroz godinu – C -  
Bocanjevci, misa u 9:30 
Vinogradci, misa i klečanje u 10:30  
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