ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO
ŽUPNI LISTIĆ BR. 13. USKRSNI
od Cvjetnice, 25. ožujka 2018. do Tijelova, 31. svibnja 2018.
ŽUPNE MJESEČNE OBAVIJESTI
 CVJETNICA, 25. ožujka 2018. (prilog za maslinove grančice je za župni caritas)
Valpovo:
8 sati misa s blagoslovom grančica i čitanjem muke
9:30 misa s blagoslovom grančica, procesijom i pjevanom mukom
18:30 misa s blagoslovom grančica i čitanjem muke
Filijale, misa s blagoslovom grančica i čitanjem muke:
Vinogradci u 8 sati, Nard u 8 sati, Šag 9:30, Bocanjevci u 9:30.
 USKRSNA ISPOVIJED MLADIH
U Belišću, veliki ponedjeljak, 26. ožujka 2018. od 20 do 21:30
U Valpovu, velik utorak, 27. ožujka 2018. od 19 do 21 sati
 VELIKI ČETVRTAK, 29. ožujka 2018.
19 sati - misa Večere Gospodnje i obred pranja nogu (milostinja za župni caritas)
20 sati klanjanje
 VELIKI PETAK, 30. ožujka 2018. -post i nemrs 10 sati - križni put
18 sati - obredi Velikog petka - pjevana Muka - klanjanje Križu – pričest
 VELIKA SUBOTA, 31. ožujka 2018. Valpovo
- crkva otvorena cijeli dan – vatrogasci čuvari groba
20 sati - Vazmeno bdijenje
za službu svjetla ponijeti svijeću s prikladnom zaštitom protiv prokapavanja
 VELIKA SUBOTA, 31. ožujka 2018. BOCANJEVCI Vazmeno bdijenje – 19 sati
BLAGOSLOV JELA Bocanjevci: poslije vazmenog bdijenja
 BLAGOSLOV JELA - VELIKA SUBOTA, 31. ožujka 2018.
filijale: Nard u 17 sati, Vinogradci u 17 sati, Šag u 17:30,
Bocanjevci: poslije vazmenog bdijenja
u Valpovu: Velika subota, u 18 sati
u Valpovu: USKRS, uz misu u 7 sati
 USKRS, 1. travnja 2018. Valpovo
7 sati - misa i blagoslov jela, 9:30, 18:30
filijale:
Nard
u 9:30 (MŽ)
Šag
u 10:30 (MŽ)
Vinogradci
u 9:30 (JM)
Bocanjevci
u 10:30 (JM)
 USKRSNI PONEDJELJAK, 2. travnja 2018. Valpovo
mise:
8 sati, 9:30 i 18:30
filijale:
Šag
u 9:30 (JM)
Nard
u 10:30 (JM)
Gorica u 9:30 (MŽ)
Vinogradci
u 10:30 (MŽ)
 Prvi petak je 6. travnja i 4. svibnja 2018. Ispovijed za prvi petak je od ponedjeljka do petka u tom tjednu
pola sata prije večernje mise. Ispit savjesti je na prvi petak u 17:30. Pobožnost je na prvi petak poslije
večernje mise s litanijama Srcu Isusovom i euharistijskim blagoslovom.
 EUHARISTIJSKO KLANJANJE U ŠAGU, 2. vazmena nedjelja, 8. travnja 2018., misa u 9:30.
 Pokret Božjeg milosrđa organizira hodočašće u Svetište Božjeg milosrđa na Ovčaru kod Đakova u nedjelju
8. travnja 2018. Cijena puta je 40 kuna, a prijave su kod Gorane Bebeši.
 Roditeljski sastanak za roditelje krizmanika: ponedjeljak, 9. travnja 2018. u 19.30 u pastoralnom centru.
 PRVA PRIČEST u župi Bezgrešnog začeća BDM, Valpovo, prvopričesnici iz Valpova i Šaga
3. vazmena nedjelja, 15. travnja 2018. na misi u 11 sati. (ostale mise su redovito: 8 sati, 9:30 i 18:30)
Okupljanje prvopričesnika u 10:30 pred crkvom za ulaznu procesiju.
Ispovijed prvopričesnika: u subotu 14. travnja 2018: 3a u 9 sati
3c u 9.30
3d u 10 sati
Ispovijed roditelja: srijeda, četvrtak i petak, 11. do 13. travnja 2018. od 17.30.
Mise za prvopričesnike : od ponedjeljka do petka, 9.do 13. travnja 2018. u 18.30.
(proba za prvu pričest poslije mise).
 PRVA PRIČEST u filijalama župe Bezgrešnog začeća BDM, Valpovo:
Nard: 22. travnja 2018. u 11 sati.
Bocanjevci, 1. svibnja 2018. u 11 sati.

 ŽUPNO GODIŠNJE KLANJANJE i nedjelja Dobrog Pastira, dan duhovnih zvanja, 22. travnja 2018. Na
misama sudjeluju i bogoslovi iz Đakova.
Izlaganje Presvetog je u 14 sati i klanjanje za sve, moli župnik,
klanjanje od 14.30 za sve, mole časne sestre,
klanjanje od 15 sati za sve, mole bogoslovi,
klanjanje od 15.30 za sve, moli pokret Božjeg milosrđa,
klanjanje od 16 sati za sve, moli Marijina legija,
klanjanje od 16.30 za sve, moli Schönstatski pokret,
klanjanje od 17 sati za sve, mole bogoslovi,
klanjanje od 17.30 za sve, moli kapelan,
Završni blagoslov je u 18 sati.
Određeni predvoditelji molitve klanjanja neka budu u crkvi u određeno vrijeme, a bez obzira na raspored,
za vrijeme klanjanja od 14 sati do 18 sati može se doći u bilo koje doba po volji. Klanjanje je za sve dobne
skupine i za sve župljane!!!
 SV. JURAJ, ponedjeljak, 23. travnja 2018. Vinogradci, 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. Mariji Petković na Korčulu je od 27. travnja 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.
 BOCANJEVCI, četvrtak, 3. svibnja 2018. Bocanjevci u 11 sati sv. Filip i Jakov, crkveni god.
 KRIZMA u župi Bezgrešnog začeća BDM, 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 2019. u 19.30 u pastoralnom centru.
Susret krizmanika i roditelja s krizmateljem u četvrtak, 3. svibnja 2018. u 20 sati u crkvi.
Potvrde o krštenju krizmanika (osim iz župe Valpovo) su hitno potrebne, kao i posvjedočenja od kumova o
krštenju, krizmi i crkvenom vjenčanju (ako žive u braku) do 17. travnja 2018.
Ispovijed krizmanika:
srijeda, četvrtak i petak, 2. 3. i 4. svibnja 2018. od 10 do 11 sati i od 17.30 do 18.30.
Ispovijed kumova i roditelja
srijeda, četvrtak i petak, 2. 3. i 4. svibnja 2018. od 17.30 do 18.30 sati
Trodnevnica za krizmu tj. zajedničke mise krizmanika, kumova i roditelja
srijeda, četvrtak i petak, 2. 3. i 4. svibnja 2018. u 18.30 sati
Podjela pristupnica i uspomena u petak, 4. svibnja 2018. u 19 sati.
 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 dječjih zborova.
 DEVETNICA DUHU SVETOM 2018.
ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO
11. svibnja do 19. svibnja 2018.
Petak, 11. svibnja u 18.30
Vjera – temeljno opredjeljenje
Subota, 12. svibnja u 8 sati
BDM Majka Crkve
Nedjelja, 13. svibnja u 8 sati i 18.30
Nedjelja – Dan Gospodnji
Ponedjeljak, 14. svibnja u 18.30
Čovjek - slika Božja
Utorak, 15. svibnja u 18.30
Kršćanin – posvetitelj svijeta
Srijeda, 16. svibnja u 18.30
Crkva u suvremenom svijetu
Četvrtak, 17. svibnja u 18.30
Kreposti – Božanske i ljudske – zlatna sredina
Petak, 18. svibnja u 18.30
Sloboda i svijest – moralna odgovornost
Subota, 19. lipnja u 8 sati
DUH SVETI POSVETITELJ I PROSVJETITELJ
Subota, 19. lipnja u 19 sati
DUHOVSKO BDIJENJE
 Nadbiskupijski susret osoba s posebnim potrebama je u Valpovu, 19. svibnja 2018. (subota). Prisutnih oko
800 do 1000 osoba. Treba im dati ručak. Bit će potrebno sudjelovanje svih župljana.
 Tijelovo je u četvrtak, 31. svibnja 2018. Mise su u 8 sati, 9.30 i 18.30. Tijelovska procesija je s misom u
9.30 uz puhački orkestar DVD Valpova. Pozvani su ovogodišnji prvopričesnici da sudjeluju u tjelovskoj
procesiji. Kretanje procesije po gradu će biti uobičajeno, kao i četiri sjenice. Molimo župljane koji su
pripremali sjenice da ih pripreme i ove godine: molitvene skupine Marijina legija, Schönstatska skupina,
pokret Milosrđa Božjeg i članovi župnog zbora.
Zvonko Mrak, župnik

ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO
ŽUPNI LISTIĆ BR. 13. USKRSNI
od Cvjetnice, 25. ožujka 2018. do Tijelova, 31. svibnja 2018.
ŽUPNI URED
 Župni ured otvoren je od ponedjeljka do petka od 9 sati do 11 sati i od 17 do 18 sati.
 Župni telefon je 031651513 i mobilni 0993305098
 Župna web stranica je www.zupa.valpovo.hr
 Župni e-mail adresa je zupa.valpovo@gmail.com
 Župni žiro račun je kod PBZ Valpovo, IBAN HR6923400091110101616
 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun
župe kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za
lukno ili obnovu župnog doma. Hvala svima koji su ove godine već platili lukno. Hvala svima
koji doprinose za obnovu župnog doma. Ove godine obnavlja se ulično (zapadno) pročelje. Po
mogućnosti obnovit će se i urediti jedan apartman na katu župnog doma koji će biti namijenjen za
još jednog svećenika u župi.
ŽUPNI PASTORALNI PROGRAM
 Krsna kateheza je na prvi četvrtak u mjesecu. To je: 5. travnja i 3. svibnja 2018. u župnom domu
u 19:30.
 Odrasli liturgijski čitači imaju sastanak na drugi i četvrti petak u mjesecu u 19 sati.
To je 13. travnja i 27. travnja i 11. svibnja i 25. svibnja 2018. Voditelj je č. s. Ilirka Ivandić.
 Župni susret bračnih parova je u Valpovu na 3. četvrtak u mjesecu. To je 19. travnja 2018. i 17.
svibnja. 2018. u 19:30.
 Pobožnost 13 utoraka sv. Antunu Padovanskom je od 20. ožujka do 12. lipnja 2018. uz misu u
18:30.
 Euharistijsko klanjanje je na drugi i četvrti četvrtak u mjesecu poslije mise. To je: 12. travnja i
16. travnja, 10. svibnja i 24. svibnja 2018.
 Marijina legija ima sastanak utorkom u 17 sati.
 Članovi schönstatskog pokreta, štovatelji Majke Triputa Divne, imaju molitvu i mjesečni susret
na treći četvrtak u mjesecu poslije mise u crkvi. To je 19. travnja i 17. svibnja 2018. u 19 sati.
 Molitveni krugovi po kućama u župi okupljaju se u 3 molitvene skupine: Marija Stanković naselje D. Cesarića, 6 članova, ponedjeljkom u 19 sati; Anica Vukelić – naselje A. Šenoe, 7
članova, utorkom u 19:30; Ruža Marković – Učka, 7 članova, srijedom u 15 sati.
 Zajednica Vjera i svjetlo ima svoj mjesečni susret na četvrtu nedjelju u mjesecu poslije podne sa
sudjelovanjem na večernjoj misi. To je 22. travnja i 27. svibnja 2018.
 Čašćenje bl. Marije od Propetog Petković je svakog 9. u mjesecu, s litanijama, molitvom i
čašćenjem relikvija, uz misu. To je ponedjeljak, 9. travnja i srijeda, 9. svibnja 2018.
 Župni caritas trajno djeluje i pomaže potrebite u župi. Otvoren je utorkom od 17 do 18 sati.
 Dječja radionica Kod snaše okuplja djecu od 4. do 8. razreda ponedjeljkom u 9 sati ili 16 sati.
 Ministrantski sastanak je svake subote u 9 sati.
 Dramska skupina okuplja djecu od 5. do 8. razreda subotom u 10 sati.
 Dječji župni zbor Mirjam okuplja djecu od 1.do 8. razreda na probi petkom u 12:30.
 Mješoviti zbor ima probe utorkom i srijedom u 19:15.
 Zbor mladih ima probe nedjeljom u 18 sati.
 Mladi, srednjoškolci imaju sastanak nedjeljom u 19:30.
Zvonko Mrak, župnik

