ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO
ŽUPNI OGLASI
1. korizmena nedjelja - B –
18. veljače 2018.
www.zupa.valpovo.com
 Župna kateheza je po rasporedu. Susreti mladih su nedjeljom u 19.30.
 Sluga Božji o. Pelbárt Ladislav Lukács rođen je u Bistrincima 18. veljače 1916. a kršten u

župnoj crkvi u Valpovu, 19. veljače 1916. Njemu na čast je postavljeno spomen obilježje u
krstionici župne crkve u Valpovu. Uz čašćenje oca Pelbarta pozvani smo moliti za njegovo
proglašenje blaženim.

 Križni put u korizmi u župnoj crkvi je srijedom i petkom u 18 sati i nedjeljom na groblju u 15
sati. Križni put srijedom u 18 sati predvode djeca.
 Euharistijsko klanjanje kao duhovna priprava na hodočašće bl. Alojziju Stepincu bit će u
četvrtak u 19.00 sati.
 KANONSKA VIZITACIJA – službeni pohod župi Đakovačko-osječkog nadbiskupa pohod
je 21. veljače 2018.(srijeda).
 Raspored susreta s Nadbiskupom i značenje kanonske vizitacije: u prilogu- uzmite poslije
mise.
 Sveta misa u srijedu je u 18.30 u župnoj crkvi, predvodi Nadbiskup uz sudjelovanje svih
župljana, mladih, djece i župnih suradnika.
 Sastabak liturgijskih čitača (odraslih) je na drugi i četvrti petak u mjesecu 19 sati, To je i
ovoga tjedna.
 NADBISKUPIJSKO HODOČAŠĆE bl. Alojziju Stepincu, u Krašić i Zagreb je 3. ožujka
2018. (subota). Prigodom 120 godina od rođenja i 20 godina od proglašenja blaženim bl.
Alojzija Stepinca. Cijena putovanja je 140.00 kn. Prijave su u župnom uredu do 20. veljače s
uplatom.
 Dekanatska duhovna obnova za bračne parove bit će u drugi ponedjeljak, 26. veljače 2018. u
Valpovu, u pastoralnom centru u 19 sati.
 XIII. križni put za mlade koji će se održati pod geslom Evo Jaganjca Božjeg (Iv 1,29b) krenut
će iz mjesta Vinogradci, filijale župe Valpovo, do Donjeg Miholjca. Održat će se u subotu,
17. ožujka 2018. Pozivamo sve mlade na ovaj Križni put.
Mladi će se kretati na relaciji dugoj 24 km: Vinogradci – Tiborjanci – Veliškovci – Marijanci
– Čamagajevci – Radikovci – Miholjački Poreč – Rakitovica – Donji Miholjac. Dolazak i
okupljanje je do 7:30 sati ispred filijalne crkve u Vinogradcima.
Euharistijsko slavlje biti će po završetku Križnoga puta u župnoj crkvi sv. Mihaela, arkanđela,
u Donjem Miholjcu oko 17:30 sati.
Prijevoz mladih doma iz Donjeg Miholjca, organizira župa .
Prijave do 10. ožujka 2018.

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

KANONSKA VIZITACIJA
ŽUPA BEZGRJEŠNOG ZAČEĆA BDM, VALPOVO
srijeda 21. veljače 2018.
Bocanjevci 10:00

Gorica 11:00

Vinogradci 11:30

VALPOVO, 12:00
Vjera i svjetlo, molitvene skupine, Mreža molitelja za
svećenička i redovnička zvanja, Živa krunica, Pokret
Božanskog milosrđa, Schönstatski pokret, Marijina
legija; - u pastoralnom centru.
Šag 15:30

Nard 16:00

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

VALPOVO, župna crkva, 18.30 sveta misa

predvodi Nadbiskup uz sudjelovanje svih župljana,
mladih, djece i župnih suradnika u župnoj crkvi.
VALPOVO, 19:30
ministranti, župni mješoviti zbor, orguljaši, izvanredni
djelitelji pričesti i liturgijski čitači;
- u crkvi
VALPOVO, 20:00
pohod samostanu časnih sestara

KANONSKA VIZITACIJA, 21. VELJAČE 2018.
Župa Bezgrješnog začeća BDM, Valpovo
Duhovna priprava, 18. veljače 2018.

U srijedu 21. veljače 2018., pohodit će župnu zajednicu Valpovo i
Bocanjevci mons. dr. Đuro Hranić, nadbiskup i metropolit Đakovačko-osječke
nadbiskupije. Nadbiskup će doći u kanonsku vizitaciju, kanonski pohod¸ što je
njegova strogo propisana obveza. Naime, Nadbiskup je obvezan voditi brigu za
svoj povjeren mu puk, te barem u pet godina pohoditi svu nadbiskupiju. Stoga, uz
ostale njegove prigodne pohode pojedinim župama, on dolazi svake pete godine u
kanonsku vizitaciju prigodom koje posvećuje svoju pažnju jednoj župi. Početkom
ove godine Nadbiskup osobno ili preko generalnog vikara mons. Ivana Ćurića
pohodi valpovački dekanat. Nadiskup Đuro će osobno pohoditi ili je već pohodio u
ovom dekanatu župe: Belišće, Ladimirevce, Petrijevce i župu Valpovo i
Bocanjevce.
Nadbiskup Đuro će posjetiti i filijalne crkve s narodom: Vinogradci, Šag i
Nard, a isto tako i Bocanjevce i filijalu Goricu.
Prigodom toga pohoda on će posebnu pozornost i vrijeme posvetiti župniku,
župnom vikaru, časnim sestrama, članovima župnog pastoralnog i ekonomskog
vijeća, vjeroučiteljima, animatorima pojedinih područja pastoralnog djelovanja i
života, pjevačima, orguljašima, ministrantima, molitvenim skupinama, a vrhunac
toga dana će biti sv. misa uz sudjelovanje svih župljana, mladih, djece i župnih
suradnika u župnoj crkvi na koju ćemo nastojati doći. Predvodi Nadbiskup.
Na ovakav ili sličan način Nadbiskup u pet godina pohodi cijelu biskupiju, a
potom podnosi izvješće o stanju u Nadbiskupiji Svetom Ocu u Rimu. Taj njegov
pohod se naziva Ad limina, Pohod apostolskim pragovima i sastoji se u tri glavna
stupnja; posjed grobovima sv. Petra i Pavla i njihovo čašćenje, susret s Papom i
razgovori u uredima Rimske kurije.
Dragi vjernici!
Pastoralni pohod Nadbiskupa župi, a i njegovo izvješće Papi nije kontrola,
inspekcija i revizija djelovanja i rada neke župe ili župnika, već ima svoje duboko
crkveno značenje te ima za cilj prikazati povezanost i jedinstvo svih vjernika,
članova Crkve Kristove koja je kao sakrament ili znak i oruđe najtješnjeg
sjedinjenja s Bogom. Svaki vjernik nalazio se on u Valpovu, Osijeku, Đakovu ili u
bilo kojem drugom mjestu na svijetu po krštenju je pritjelovljen Kristu i pristupio
je u zajedništvo Katoličke Crkve, a njom upravljaju Petrov nasljednik (Papa) i
biskupi s njim u zajedništvu.
Krist Gospodin, pomolivši se Ocu, pozvao je k sebi one koje je htio, odabrao
je dvanaestoricu da budu s njim i da ih šalje propovijedati Kraljevstvo Božje. Krist
je postavio na čelo Petra i obećao:» Primit ćete jakost Duha Svetoga koji će doći na
vas i bit ćete mi svjedoci sve do nakraj zemlje». Oni su dakle, propovijedajući
svuda Evanđelje skupili opću Crkvu, koju je Gospodin osnovao na Apostolima i
sagradio na svetom Petru, njihovu prvaku. Nasljednik svetog Petra je Rimski
biskup - Papa i on je Namjesnik Kristov na zemlji, on je Pastir opće Crkve. On je
pastir i ove naše župne zajednice i bilo koje zajednice na svijetu i njemu pripada
potpuna i vrhovna vlast u Crkvi. On tu vlast vrši putem ujedinjenog djelovanja
biskupa raspršenih po svijetu. Samo Papa imenuje biskupe ili potvrđuje zakonito
izabrane. Ta je opća Crkva podijeljena na biskupije kojoj je na čelu dijecezanski

biskup kojega postavlja Nasljednik sv. Petra. Biskup u svojoj biskupiji je vlastiti
pastir, ali on djeluje u zajedništvu s ostalim biskupima raspršenima po svijetu.
Njegova je dužnost propovijedanje Evanđelja u biskupiji. On je glasnik vjere, koji
dovodi nove učenike Kristu, on je i učitelj koji propovijeda vjeru narodu te ih
poziva da je u životu primjenjuju i razjašnjavaju pod prosvjetljenjem Duha
Svetoga. Biskup u svojoj biskupiji kao Kristov zamjenik i poslanik svojim
savjetom, uvjerenjem i primjerom, ali i autoritetom te svetom vlašću ima dužnost
odgajati svoje stado u istini i svetosti. On tu vlast vrši u Kristovo ime i ima sveto
pravo i dužnost donositi zakone za svoje podložnike, suditi i uređivati sve što
spada na bogoslužje i apostolat.
Da bi lakše i korisnije obavljao svoju pastirsku službu za povjerenu mu
biskupiju biskup ima pravo osnivati župe i na njihovo čelo postavljati svoje mudre
suradnike, župnike. Samo biskup ima pravo osnivati župe i samo on može
postavljati ili premještati svoje suradnike koji se nazivaju župnici. Župa je
zajednica vjernika za koju je pastirska briga povjerena župniku kao njezinu
vlastitom pastiru, ali pod vlašću biskupa. Župa je dakle, podređena biskupiji, a
župnik je podređen biskupu jer ga on doslovno zamjenjuje u župi.
Kao članovi jedne župne zajednice predvođeni smo župnikom, vlastitim
pastirom koji se nalazi na mjestu biskupa, koji čini biskupa prisutnim, a kako
biskupa postavlja sveti Otac tako župa nije samo zajednica na području neke
biskupije nego je ona dio čitave Crkve i ona je Crkva. Župa se tako preko biskupa
osjeća u zajedništvu s općom Crkvom i svetim Ocem.
U svjetlu rečenoga vidimo važnost i uzvišenost ovoga pohoda nadbiskupa
Đure našoj župnoj zajednici. Ovaj pohod ima prije svega svoju duhovnu dimenziju.
Toga dana ćemo na poseban način biti skupljeni u jedan narod; puk, svećenici s
nadbiskupom, a vrhunac će biti euharistija, sveta misa u kojoj nam se Isus Krist
daruje objavljujući beskrajnu Božju ljubav prema svakom čovjeku. Na tu misu su
pozvani svi vjernici naše župe kako bismo s nadbiskupom, našim pastirom slušali
riječ Božju, slavili Kristovu žrtvu i na koncu dobili njegov blagoslov te tako
osnaženi u vjeri i zajedništvu mogli živjeti naš svakidašnji život znajući da nismo
sami i ostavljeni, zaboravljeni. Na toj misi molit ćemo za Crkvu, njezine pastire,
našu nadbiskupiju i posebno za našu župnu zajednicu uključujući u naše molitve
sve župljane. Ovaj susret s pastirom Đakovačko-osječke nadbiskupije neka nam
svima bude snaga i poticaj da živimo našu vjeru i uvijek naviještamo Evanđelje.
Amen.

Župna crkva Valpovo nakane sv. misa 2018.

18.2. nedjelja
1. korizmena nedjelja – B –

8:00

- za župljane

9:30

+Magdalena Mađarić

18:30

+obitelji Sigurnjak

19.2. ponedjeljak
1. korizmeni tjedan

18:30

+Marija, Josip i Marijan Banaj
+Sofija Vučak

20.2. utorak
1. korizmeni tjedan

18:30

+Helena i Roman Grubić
+Vid i Marin Piljić

21.2. srijeda
1. korizmeni tjedan
KANONSKA VIZITACIJA

18:30

+Robert Vuksanić
+Josip i Verica Matijanić

22.2. četvrtak
1. korizmeni tjedan

18:30

+Lenka Silajđija
+Jozefina Kravski

23.2. petak
1. korizmeni tjedan

18:30

+Manda i Grga Strugačevac
+Antun i Marija Balković

24.2. subota
1. korizmeni tjedan

8:00

+Anica, Ivica i Antun Ižaković
+obitelji Grgas

MV 1 ZA POKOJNE: Gospodine,

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

MV ZA ZDRAVLJE: Spomeni

se, Gospodine, potrebe vjernika za zdravljem,
a ti ih obdari snagom i blagoslovom, molimo te.

Župa Bezgrešnog začeća BDM Valpovo
za filijale Vinogradci, Nard, Šag
ŽUPNI OGLASI - 18. veljače 2018.
 Mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom u 8 sati, 9.30 i u 18.30.
 Župna kateheza za školsku djecu od prvopričesnika do krizmanika subotom:
Šag u 10 sati, Bocanjevci/Gorica u 11 sati, Vinogradci u 12 sati.
 KANONSKA VIZITACIJA – službeni pohod župi Đakovačko-osječkog
nadbiskupa je 21. veljače 2018. (srijeda).
Raspored susreta vjernika s Nadbiskupom:
Bocanjevci 10:00, Gorica 11:00, Vinogradci 11:30, Šag 15:30, Nard 16:00.
Valpovo: misa u 18.30.
 XIII. križni put za mlade koji će se održati pod geslom Evo Jaganjca Božjeg (Iv 1,29b) krenut će iz
mjesta Vinogradci, filijale župe Valpovo, do Donjeg Miholjca. Održat će se u subotu, 17. ožujka
2018. Pozivamo sve mlade na ovaj Križni put.
Mladi će se kretati na relaciji dugoj 24 km: Vinogradci – Tiborjanci – Veliškovci – Marijanci –
Čamagajevci – Radikovci – Miholjački Poreč – Rakitovica – Donji Miholjac. Dolazak i okupljanje
je do 7:30 sati ispred filijalne crkve u Vinogradcima.
Euharistijsko slavlje biti će po završetku Križnoga puta u župnoj crkvi sv. Mihaela, arkanđela, u
Donjem Miholjcu oko 17:30 sati.
Prijevoz mladih doma iz Donjeg Miholjca, organizira župa.
Prijave do 10. ožujka 2018.

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

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

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


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

 Župna kateheza za školsku djecu od prvopričesnika do krizmanika subotom:
Šag u 10 sati, Bocanjevci/Gorica u 11 sati, Vinogradci u 12 sati.
 KANONSKA VIZITACIJA – službeni pohod župi Đakovačko-osječkog
nadbiskupa je 21. veljače 2018. (srijeda).
Raspored susreta vjernika s Nadbiskupom:
Bocanjevci 10:00, Gorica 11:00, Vinogradci 11:30, Šag 15:30, Nard 16:00.
Valpovo: misa u 18.30.
 XIII. križni put za mlade koji će se održati pod geslom Evo Jaganjca Božjeg (Iv 1,29b) krenut će iz
mjesta Vinogradci, filijale župe Valpovo, do Donjeg Miholjca. Održat će se u subotu, 17. ožujka
2018. Pozivamo sve mlade na ovaj Križni put.
Mladi će se kretati na relaciji dugoj 24 km: Vinogradci – Tiborjanci – Veliškovci – Marijanci –
Čamagajevci – Radikovci – Miholjački Poreč – Rakitovica – Donji Miholjac. Dolazak i okupljanje
je do 7:30 sati ispred filijalne crkve u Vinogradcima.
Euharistijsko slavlje biti će po završetku Križnoga puta u župnoj crkvi sv. Mihaela, arkanđela, u
Donjem Miholjcu oko 17:30 sati.
Prijevoz mladih doma iz Donjeg Miholjca, organizira župa.
Prijave do 10. ožujka 2018.

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

18. veljače 2018. Gorica u 9.30, pepeljenje (JM)
22. veljače 2018. četvrtak, u Bocanjevcima u 17 sati
25. veljače 2018. Bocanjevci u 9.30
28. veljače 2018. srijeda, u Bocanjevcima u 17 sati
4. ožujka 2018. Bocanjevci u 11 sati, (ispovijed od 10:30)
krštenje poslije mise: Nea Vuksanić

SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO
ŠAG – NARD – VINOGRADCI
I ŽUPA BOCANJEVCI
VELJAČA OŽUJAK 2018.
 Svete mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom su u 8 sati, u 9.30 i u 18.30.
 Župna kateheza za školsku djecu od prvopričesnika do krizmanika subotom:
Šag u 10 sati, Bocanjevci/Gorica u 11 sati, Vinogradci u 12 sati.
 KANONSKA VIZITACIJA – službeni pohod župi Đakovačko-osječkog
nadbiskupa je 21. veljače 2018. (srijeda).
Raspored susreta vjernika s Nadbiskupom:
Bocanjevci 10:00, Gorica 11:00, Vinogradci 11:30, Šag 15:30, Nard 16:00.
Valpovo: misa u 18.30.
 XIII. križni put za mlade koji će se održati pod geslom Evo Jaganjca Božjeg (Iv 1,29b) krenut će iz
mjesta Vinogradci, filijale župe Valpovo, do Donjeg Miholjca. Održat će se u subotu, 17. ožujka
2018. Pozivamo sve mlade na ovaj Križni put.
Mladi će se kretati na relaciji dugoj 24 km: Vinogradci – Tiborjanci – Veliškovci – Marijanci –
Čamagajevci – Radikovci – Miholjački Poreč – Rakitovica – Donji Miholjac. Dolazak i okupljanje
je do 7:30 sati ispred filijalne crkve u Vinogradcima.
Euharistijsko slavlje biti će po završetku Križnoga puta u župnoj crkvi sv. Mihaela, arkanđela, u
Donjem Miholjcu oko 17:30 sati.
Prijevoz mladih doma iz Donjeg Miholjca, organizira župa.
Prijave do 10. ožujka 2018.

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

18. veljače 2018. Šag u 8:30, pepeljenje (JM)
18. veljače 2018. Gorica u 9.30, pepeljenje (JM)
18. veljače 2018. Vinogradci, 9.30 pepeljenje
18. veljače 2018. Nard u 11.00, pepeljenje
22. veljače 2018. četvrtak, u Bocanjevcima u 17 sati
25. veljače 2018. Nard u 8.30 (JM)
25. veljače 2018. Šag u 9:30 (JM)
25. veljače 2018. Bocanjevci u 9.30
25. veljače 2018. Vinogradci u 11 sati, (ispovijed od 10:30)
28. veljače 2018. srijeda, u Bocanjevcima u 17 sati
4. ožujka 2018. Vinogradci, 8.30
4. ožujka 2018. Nard u 9:30 (JM)
4. ožujka 2018. Šag u 9:30
4. ožujka 2018. Bocanjevci u 11 sati, (ispovijed od 10:30)
krštenje poslije mise: Nea Vuksanić

