ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO
ŽUPNI OGLASI
11. NEDJELJA KROZ GODINU - B –
17. lipnja 2018.
www.zupa.valpovo.com
 Klečanje u Vinogradcima je danas s misom u 9:30.
 Članovi schönstatskog pokreta, štovatelji Majke Triputa Divne, imaju molitvu i mjesečni
susret na treći četvrtak u mjesecu poslije mise u crkvi.
 Rođenje sv. Ivana Kratitelja slavi se u nedjelju, 24. lipnja 2018.
 Zajednica Vjera i svjetlo ima svoj mjesečni susret na četvrtu nedjelju u mjesecu poslije podne
sa sudjelovanjem na večernjoj misi. To je 24. lipnja.
 Nadbiskupijski susret ministranata je 22. lipnja 2018. Prijave su do utorka kod kapelana.
 Izlet župnih suradnika je 22. lipnja 2018. na izletištu kod Draguna Kune, na putu prema
Ladimirevcima, od 11:00 do 16:00. Pozvani su ministranti s roditeljima, bračni parovi,
vjeroučitelji, pjevači, čitači, članovi župnih vijeća, članovi župnog caritasa i svi drugi suradnici
koji se jave, uz sudjelovanje od 30,00 kn, s tim da ministranti i djeca ne plaćaju ništa.. Prijave
su do utorka, 19. lipnja.
 3. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji bit će u Splitu i Solinu 15. i 16. rujna 2108.
Cijena putovanja je 200 kn po osobi. Prijave i uplate su u do 24. lipnja u župnom uredu ili
župniku. Organiziran je jedan autobus na razini valpovačkog dekanata.
 Nadbiskupijska obljetnica: 10 godina uspostave Nadbiskupije i Crkvene pokrajine
(metropolije) Đakovačko-osječke. Proslava: metropolitansko hodočašće svećenika u Staru
Gradišku, koje je bilo 16. travnja 2018. (250 svećenika iz cijele metropolije i 5 nad-biskupa),
hodočašće na Tekije, (Petrovaradin) 5. kolovoza 2018. zatim hodočašće u Pleternicu, Gospi od
suza, petak, 31. kolovoza 2018. (bit će organizirano) i hodočašće u Đakovo, ponedjeljak, 1.
listopada 2018. (bit će organizirano).
 Novíne u župi donesene na sjednici župnog pastoralnog vijeća 5. lipnja 2018.:
• Predloženo je organiziranje neformalnog druženja župljana poslije nedjeljne svete mise u
prostorijama katehetskog centra uz kavu, sok itd… S druženjima bi se započelo od rujna
2018. godine.
• Predlaže se držati OTVORENU CRKVU svaki dan od 09:00 do 12:00 te od 15:00 do
19:00. Za to bi trebalo napravit plan dežurstava osoba koje će boraviti u crkvi u navedenim
terminima po pola ili sat vremena. Dobro bi bilo odmah prijaviti se za dežuranje u crkvi da
bi se mogao napraviti raspored VEĆ OVIH DANA.. VALPOVAČKO LJETO itd..
• Usvaja se prijedlog da se TIJELOVSKA PROCESIJA za 2019. godinu održi ranije i to s
početkom u 09:00, a sveta misa bi bila u 08:00.
 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun
župe kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za
lukno ili obnovu župnog doma. Hvala svima koji su ove godine već platili lukno. Hvala svima
koji doprinose za obnovu župnog doma. Ove godine obnavlja se ulično (zapadno) pročelje. Po
mogućnosti obnovit će se i urediti jedan apartman na katu župnog doma koji će biti namijenjen
za još jednog svećenika u župi.

Župna crkva Valpovo nakane sv. misa 2018.
17. 6. nedjelja
11. nedjelja kroz godinu - B -

8:00 -

za župljane

9:30 +Stipo i Ana Sladoja
18:30 +Franjo i Mira Grahovac

18. 6. ponedjeljak
11. tjedan kroz godinu

18:30 +obitelji Bek
+Marijan i Ljubica Sopić

19. 6. utorak
11. tjedan kroz godinu

18:30 +obitelji Bebeši
+obitelji Horvatić

20. 6. srijeda
11. tjedan kroz godinu

18:30 +Kata Jokić
+Anica, Stjepan i Zora Ribarić

21. 5. četvrtak
Sv. Alojzije Gonzaga, red.

18:30

+Darko i Ružica Vicić
+Ivica i Ivan Poljak
+Tomislav Živković

22. 6. petak
11. tjedan kroz godinu

18:30

+Antun Đurković
+Milan Pandurić

23. 6. subota
BDM u subotu

8:00 +obitelji Markovac i Fabijanac
+Kata i Luka Galičić

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

Spomeni se, Gospodine, sluge (službenice, slugu) svoga
(svoje, svojih) _______za kojega (koju, koje) molimo i prikazujemo ovu
svetu misu, nagradi životom vječnim u svome Kraljevstvu, molimo te.
MV 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 - 17. lipnja 2018.


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

 Nadbiskupijski susret ministranata je 22. lipnja 2018. Prijave i organizacija
su kod kapelana.
 3. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji bit će u Splitu i Solinu 15. i
16. rujna 2108. Cijena putovanja je 200 kn po osobi. Prijave i uplate su u do 24.
lipnja u župnom uredu ili župniku. Organiziran je jedan autobus na razini
valpovačkog dekanata.



u srpnju i kolovozu mise su svaku drugu nedjelju

Šag:
17. lipnja 2018. Šag u 8.30 misa (JM)
24. lipnja 2018. Rođenje sv. Ivana Krstitelja, Šag u 9.30 misa (JM)
1. srpnja 2018. Šag u 8.30 misa (MŽ)
Nard:
17. lipnja 2018. Nard u 8:30 misa (MŽ)
24. lipnja 2018. Rođenje sv. Ivana Krstitelja, Nard u 9:30 misa (MŽ)
1. srpnja 2018. Nard u 8:30 misa (MŽ)
Vinogradci:
17. lipnja 2018. Vinogradci u 9:30 misa i klečanje (MŽ)

24. lipnja 2018. Rođenje sv. Ivana Krstitelja, Vinogradci u 8:30 misa (JM)
1. srpnja 2018. Vinogradci u 9:30 misa (JM)
8. srpnja 2018. Vinogradci u 8.30 misa (JM)

Župa sv. Filipa i Jakova, Bocanjevci i Gorica
ŽUPNI OGLASI - 17. lipnja 2018.


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

 Nadbiskupijski susret ministranata je 22. lipnja 2018. Prijave i organizacija su
kod kapelana.
 3. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji bit će u Splitu i Solinu 15. i 16.
rujna 2108. Cijena putovanja je 200 kn po osobi. Prijave i uplate su u do 24.
lipnja u župnom uredu ili župniku. Organiziran je jedan autobus na razini
valpovačkog dekanata.



20. srpnja, petak, sv. Ilija, zavjetni dan, misa u 19:00

17. lipnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM)
20. lipnja 2018. srijeda Bocanjevci, misa u 17:00
24. lipnja 2018. Rođenje sv. Ivana Krstitelja, Bocanjevci u 8:30 misa (MŽ)

27. lipnja 2018. srijeda Bocanjevci, misa u 17:00
1. srpnja 2018. Gorica u 9:30 misa (JM)

u srpnju i kolovozu mise su svaku drugu nedjelju
8. srpnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM)

SV. MISE NA FILIJALAMA ŽUPE VALPOVO
ŠAG – NARD – VINOGRADCI
I ŽUPA BOCANJEVCI
17. lipnja 2018.


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

 Nadbiskupijski susret ministranata je 22. lipnja 2018. Prijave i organizacija su
kod kapelana.
 3. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji bit će u Splitu i Solinu 15. i 16.
rujna 2108. Cijena putovanja je 200 kn po osobi. Prijave i uplate su u do 24.
lipnja u župnom uredu ili župniku. Organiziran je jedan autobus na razini
valpovačkog dekanata.

17. lipnja 2018. Šag u 8.30 misa (JM)
17. lipnja 2018. Nard u 8:30 misa (MŽ)
17. lipnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM)
17. lipnja 2018. Vinogradci u 9:30 misa i klečanje (MŽ)
20. lipnja 2018. srijeda Bocanjevci, misa u 17:00
24. lipnja 2018. Rođenje sv. Ivana Krstitelja, Vinogradci u 8:30 misa (JM)
24. lipnja 2018. Rođenje sv. Ivana Krstitelja, Bocanjevci u 8:30 misa (MŽ)
24. lipnja 2018. Rođenje sv. Ivana Krstitelja, Šag u 9.30 misa (MŽ)
24. lipnja 2018. Rođenje sv. Ivana Krstitelja, Nard u 9:30 misa (JM)

27. lipnja 2018. srijeda Bocanjevci, misa u 17:00
1. srpnja 2018. Nard u 8:30 misa (MŽ)
1. srpnja 2018. Šag u 8.30 misa (MŽ)
1. srpnja 2018. Gorica u 9:30 misa (JM)
1. srpnja 2018. Vinogradci u 9:30 misa (JM)

u srpnju i kolovozu mise su svaku drugu nedjelju
8. srpnja 2018. Vinogradci u 8.30 misa (JM)
8. srpnja 2018. Bocanjevci u 9:30 misa (JM)

