INFORMACIJE OBJAVLJENE U PROŠLIM GODINAMA

do kolovoza 2013.
Duhovna obnova
U četvrtak 18. srpnja pozivaju se svi župljani, naročito štovatelji Majke Triputa Divne na duhovnu
obnovu koja započinje pola sata prije mise molitvom krunice, potom svetom misom u 18.30, te
poslije svete mise se nastavlja euharistijskim klanjanjem. Duhovnu obnovu predvodit će župnik iz
župe Josipvac vlč. Frok Zefig.

Bl. Marija od Propetog Isusa Petković
„Učite raditi, jer ništa ne vrijedi da smo samo dobri. Djelima pokažimo svoju dobrotu“
bl. Marija od Propetog Isusa Petković
Utorak, 9. srpnja u 10 sati svečana sveta misa u čast Blažene Marije Propete Petković
i 10 godina od proglašenja blaženom

Trodnevnica: pola sata prije svetih misa
Subota 6. srpnja prije mise u 8 h
Nedjelja 7. srpnja prije mise u 18. 30 h
Ponedjeljak 8. srpnja prije mise u 8 h

Bl. Marija od Propetog Isusa Petković, moli za nas!

Župa Bezgrješnog začeća BDM, Valpovo, 2013.
Pavo Martić, župni vikar i Zvonko Mrak, župnik

Sveti Petar i Pavao, apostoli, 29. lipanj
Bio je židov, zvao se Šimun i bavio se ribolovom, a živio je u
blizini Kafarnauma. Jednog dana dok je s bratom Andrijom
lovio ribu, prišao im je Isus i rekao: „Pođite za mnom, i
učinit ću vas ribarima ljudi!“. Isus mu je dao i novo ime –
Petar – što znači stijena, kako bi označio njegovu vodeću
ulogu u Crkvi.
Kad je Isus u Cezareji upitao svoje učenike: „A vi, što vi
kažete, tko sam Ja?“, Petar je odgovorio: „Ti si Krist ‐
Pomazanik, Sin Boga živoga!“ Tad mu je Isus odgovorio: „Ti
si Petar – Stijena, i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju, i
Vrata pakla neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve
kraljevstva nebeskog, pa što god svežeš na zemlji, bit će
svezano i na
nebesima, a što god
razriješiš na zemlji,
bit će razriješeno i
na nebesima“.
Evanđelja govore i o poznatom Petrovom nijekanju Isusa,
ali i o njegovom iskrenom kajanju. O njegovom kasnijem
djelovanju saznajemo iz Djela apostolskih koja kažu da je
Petar nakon prvih Duhova, kad je Duh Sveti sišao nad
apostole, počeo propovijedati, obraćati tisuće ljudi i
pomagati bolesnima. Taj se dan, pedeset dana poslije
Uskrsa, i danas slavi kao rođendan Crkve. Zbog
propovijedanja ga je Herod dao baciti u tamnicu i htio ga je
pogubiti, ali je svetog Petra anđeo proveo kraj četvorice
stražara i tako ga spasio. Nakon toga je svetac boravio u
Antiohiji, a kasnije u Rimu, gdje je postao prvim biskupom.
Bio je optužen da je bacio uroke na jednu od carevih
ljubavnica. Na nagovor svojih kršćanskih pristaša odlučio je

pobjeći iz grada, no na putu mu se ukazao Isus. Petar ga je upitao: „Quo vadis, Domine?“ („Kamo
ćeš, Gospodine?“) Isus mu je odvratio: „U Rim, da me opet razapnu!“ Petar je to shvatio kao znak
Božje volje, vratio se u Rim i bio uhićen, bičevan i bačen u tamnicu. Smatrao je da nije dostojan
umrijeti na križu kao Isus Krist, pa je tražio od svojih mučitelja da križ okrenu naopako, a oni su mu
želju i ispunili. Umro je mučeničkom smrću oko 64. godine.
Sveti Petar, zajedno sa svetim Pavlom, slavi se 29. lipnja. Obično ga se prikazuje s ključevima
kraljevstva nebeskog u rukama. Zaštitnik je Crkve, Rima, papa, pekara, mesara, ribara, urara,
graditelja mostova, postolara, zidara, brodograditelja, gladnih i mnogih mjesta u Hrvatskoj
(Supetar, Sveti Petar kod Zadra, Sveti Petar u Šumi...) i svijetu.
Sveti Pavao teolog je i mučenik koji je napisao više poslanica u Novom zavjetu.
Rodom je iz Tarza, u današnjoj Turskoj, tada u Rimskom Carstvu, a zvao
se Savao. Kao židov, progonio je kršćane te ih mučio i ubijao, a bio je
prisutan i kod ubojstva prvog kršćanskog mučenika, svetog Stjepana.
Djela apostolska kažu da kad je jednom Savao krenuo u Damask uhititi
neke kršćane, obasjala ga je svjetlost s neba te se srušio na zemlju i čuo
glas: „Savle, zašto me progoniš?“ Njegovi suputnici su čui glas, ali ništa
nisu vidjeli. Savla su, budući da ništa nije vidio, uveli u grad gdje tri
dana nije ni jeo ni pio i ništa nije vidio. Tad je Isus poslao čovjeka
imenom Ananija da ode i položi ruke nad Savla da progleda.
Ananija je upozorio Isusa da Savao ima dopuštenje od velikih svećenika
„okovati sve koji prizivlju ime Tvoje“, ali mu je Isus rekao: „Pođi jer on
mi je oruđe izabrano da ponese ime moje pred narode i kraljeve i
sinove Izraelove. Ja ću mu uistinu pokazati koliko mu je za ime moje
trpjeti.“
Ananija je pronašao Savla, položio na njega ruke i rekao: „Savle, brate!
Gospodin, Isus koji ti se ukaza na putu kojim si išao, posla me da
progledaš i napuniš se Duha Svetoga.“ Nakon toga su Savlu s očiju
spale ljuske, prekrstio se i okrijepio. Odmah stade po sinagogama propovijedati da je Isus Sin Božji.
Kasnije mijenja ime u Pavao što znači „malen“.
Pisao je poslanice, koje su postale dio Novog zavjeta, a jedan od najpoznatijih njegovih tekstova je
Hvalospjev ljubavi iz Prve poslanice Korinćanima. Svoj život završava u Rimu, oko 64. godine kad je
u progonima kršćana bio osuđen na smrt odrubljivanjem glave, zbog čega se prikazuje s mačem u
ruci.
Blagdan mu se slavi, zajedno sa svetim Petrom, 29. lipnja, a blagdan njegova obraćenja slavi se 25.
siječnja. Zaštitnik je pisaca, novinara, glasnogovornika, misionara, biskupa, izrađivača šatora,
Malte, grada Rima i mnogih gradova širom svijeta.

HODOČAŠĆE MLADIH U ALJMAŠ

„Zajedno u Kristu k Mariji“ bilo je geslo hodočasnika Župe Bezgrješnog začeća Blažene Djevice
Marije Valpovo, koji su 24.06.2013. godine u 20.00 h pod vodstvom župnog vikara, vlč. Pave
Martića započeli svoje hodočašće pješke Gospi Aljmaškoj.

U župnoj Crkvi je 53 hodočasnika, od kojih je 40‐ tak mladih, blagoslovio
župnik vlč. Zvonko Mrak te u svom govoru naglasio : „ Ponosan sam što
ste se u tolikom broju odvažili krenuti pješke na put Gospi od 45 km. To
nije mala stvar! Za takav pothvat je potrebna hrabrost i odvažnost.
Mjesto koje ćete pohoditi je mjesto na kojemu izvršavate djelo ljubavi.
Dajete primjer svoje vjere, ufanja i ljubavi na kojemu se svi
obogaćujemo i međusobno izgrađujemo. Kada savladate ove tjelesne
napore, bit ćete sposobni savladati i one duhovne naravi. To je mjesto
na kojemu se bolesni liječe, izgubljeni nalaze i dobivaju nadu.Duhovno
se natopljeni svetošću Bog poklanja onima koji se Gospi klanjaju. Dolaze
siromašni i bogati, žedni milosnih darova.
Vi ćete doći kao hodočasnici koji su korak po korak od Valpova preko Šaga, Petrijevaca, Josipovca,
Osijeka , Nemetina, Sarvaša došli Gospi u Aljmaš.Vi želite danas posebno Bogu zahvaliti za sve što
vam je Gospodin po Gospinom zagovoru darovao. Ovakva je hvala dobro došla i svoj će odaziv
sigurno pronaći u Svetištu .Živjeli!“
Nakon blagoslova je vlč. Pavo Martić hodočasnicima poručio: „ Prepreka nema, one su samo u
našim glavama i zato znajte : VI TO MOŽETE i uspjet ćete. I prošle smo godine uspjeli, a ove su nam
se godine pridružili i novi hodočasnici. Imamo za što Gospi zahvaliti i izreći svoje nakane! Na putu
ćemo moliti Križni put, a volonteri će na 4 odmorišta donijeti okrijepu.“
Nakon fotografiranja hodočasnici su otpjevali svoju himnu Zajedno u Kristu i krenuli u 2o.30 h u
pratnji prometne policije.
Odmorišta su odabrana nakon dvosatnog hoda, u pauzama u mjestima Petrijevci, Višnjevac,
Nemetin, Sarvaš. Postaje Križnoga puta su odabrane u Crkvama koje su bile na putu hodočasnika.
Na odredište su hodočasnici stigli u punom sastavu, u 8 h. Nakon okrijepe, u 9. 15 h održana je
Sveta Misa u Svetištu, koju je predvodio župnik Zvonko Mrak, a koncelebrirao župni vikar vlč.Pavo
Martić. Na početku Mise se hodočasnicima obratio vlč Ante Markić, upravitelj Svetišta, zadivljen i
ove godine našim dolaskom, naglašavajući da nitko nije toliki put pješke prešao.
U svom nagovoru župnik Zvonko Mrak je istakao: „ Dragi hodočasnici, dragi mladi! Napravili ste
veliku žrtvu u svojemu životu s onom rečenicom s kojom ste krenuli na hodočaće: JA TO MOGU!, i
hvala Bogu što ste uspjeli. Hvala Gospi, puni molitve i pouzdanja krenite u život. Cijelu ste noć
hodali i uvidjeli smisao žrtve i trpljenja. Ono je suobličenje sa žrtvom i trpljenjem Isusa Krista! Da
nije tako, bila bi kazna čovjeku i ljudskom rodu, bila bi sudbina koja nas uništava. Za nas je žrtva i
trpljenje suobličavanje Kristu raspetom. Tako svaka žrtva ima smisla. Isusova žrtva i patnja je za
spas ljudskog roda, za spas cijelog čovječanstva, ali i za nas. Kada mi svoju žrtvu suobličujemo s
Kristovom i mi sudjelujemo u spasenju svijeta i samoga sebe. To je doprinos za vlastito spasenje i
pripadnost Bogu. Zato ste prihvatili tu žrtvu. Želite sudjelovati u spasenju, milosrđu, preobražaju
koje se događa snagom uskrsnuća.
Prihvaćanje je već preobraženje samo po sebi! Vi ste izdržali! Niste ni ljuti .ni bijesni, ni smrknuti,
nego radosni, jer ste učinili nešto veliko, nešto što niste ni znali da možete ! To je velika žrtva i ona
učvršćuje vašu vjeru. Posvjedočili ste svoju pripadnost Isusu Kristu. Vaša vjera je biser iz Evanđelja,
njega izaberete da bude snaga u vašem životu. Vi tek sada preuzimate odgovornost za sebe i to što
pripadate Isusu Kristu je ona vrijednost koja osmišljava vaš identitet.
Zajedno s Kristom, koji vam daje milost i milosrđe, znate da niste sami, da niste prepušteni zlu
ovoga svijeta. Odupirete se zlu ovoga svijeta suobličavanjem s Kristom. On je i učvršćenje vaše
vjere.
Nećemo se zavaravati da je bilo lako i da vas ništa ne boli, ali nadilaženjem svoje tjelesne boli,
pokazali ste snagu volje, snagu svoga duha! Ako tijelu namećem trpljenje, onda u duhu odabirem
prave vrijednosti, a ne ono što ulica nameće, mentalitet ovoga svijeta u kojemu nema Boga.
Oduprite se takvom svijetu i odaberite život Isusa Krista i u župnoj crkvenoj zajednici. Preuzmite

svoje mjesto i odgovornost! Neka vas Blažena Djevica Marija prati svojom majčinskoj pomoći. Bez
toga bi naše kršćanstvo bilo osiromašeno.Ona nam daje snagu i ona vas neće nikada napustiti, kao
što nije napustila svoga sina, ni apostole. Čestitam vam na ovome danu i žrtvi! Neka vas Bog
blagoslovi i sačuva od zla i Zloga da možete svoj život staviti u ruke Boga ,koje su zaštitničke. Ne
bojte se života s Bogom, života u Crkvi, jer je tu punina života koji je oslobođen od zla. U RUKAMA
SMO BOŽJIM !“
Hodočasnicima se obratio i vlč. Pavo Martić, ganut činjenicom da su svi došli na odredište.
Poklonio im je poruku Bl. Ivana Pavla II : „VI STE BUDUĆNOST CRKVE, VI STE BUDUĆNOST SVIJETA,
VI STE MOJA NADA !“ Budite ponosni na sebe, ja sam ponosan na vas ! Nije bilo lako , ali nas je svih
53 –troje prevalilo 45 km dug put !
HVALA svima koji su podupirali, bilo materijalno, bilo u molitvi ovo hodočašće ! Hvala i
volonterima, hvala i onima koji su prezentirali ovo hodočašće, HKR‐u, Radio Valpovštini, kao i
novinama Valpovština info. Bilo je lijepo, uključite se u rad Župe, VI STE BUDUĆNOST CRKVE U
HRVATA!“
Nakon Svete Mise fotografirali smo se pred Gospinim kipom te se nakon ručka organiziranim
autobusnim prijevozom vratili u Valpovo, osnaženi proživljenom rečenicom JA MOGU! Prepreka
nema, one su samo u našim glavama !!!!!
Sanja Orlić

Duhovno bdjenje
Uoči Duhova, u subotu 11. svibnja 2013., svečano je bilo u župi
Valpovo gdje je uoči svetkovine Duhova bilo duhovsko bdjenje.
Bdjenje je predvodio župnik Zvonko Mrak uz sudjelovanje župnoga
vikara Pave Martića, te suradnika i brojnih ministranata. Župnik
Zvonko Mrak je u svojoj homiliji istaknuo Duhovi su događaj: Krist nam
je poslao svoga Duha; ljubav je Božja izljevena u našim srcima.
Duhovi su se dogodili. Uskrsli Krist, pobjednik s Golgote, poslao je svoga Duha na svoje apostole da
bi bili svjedoci Duha u ovom svijetu. Putujući propovjednik iz Nazareta obistinio je svoju riječ:
"Došao sam da bacim oganj na zemlju, pa kako bih želio da se već zapalio!" (Lk 12, 49).
Dvoje je postalo zbiljom u svijetu: svjetla Duha i varljiva svjetlost zloduha: vatra što grije i svijetli i
vatra što razara i uništava; zvijezde što svijetle i varljive zvijezde što blješte i zavode. To je situacija
u kojoj se nalazimo:
Duh Sveti i zloduh stoje u međusobnoj borbi za prevlast u ovom svijetu. U toj odlučnoj borbi mi
vidimo i poznajemo ovu dvostrukost:
• Mi nismo promatrači. Naprotiv, pozvani smo da "oružjem svjetla" vršimo duhovna djela:
"Strpljivošću, dobrotom, iskrenom ljubavlju, riječju istine i silom Božjom".
• Duh Božji je neodoljiv kao duhovska oluja i naposljetku će se probiti. Jer, gdje stvarno djeluje

Duh Božji, on se ne može utrnuti ni nasiljem ni terorom, niti progonom.
Samo su istina, ljubav, darovi Duha Svetoga, na koncu, jedini trajni, pobjedonosni i snažni. Sve
drugo prolazi. Tko je povezan s Duhom Božjim, taj stoji na Božjoj strani i njemu "ništa nije
nemoguće" (Lk l, 37).
Prošlo je dosta vremena od onih Duhova na koje je Duh Sveti u buri i ognju sišao s neba i zaplašene
apostole Raspetoga priključio mladoj Crkvi. Ali dolazak Duha nije dovršen. Još uvijek uskrsli
Gospodin ulazi kroz zaključana vrata da bi svoje apostole nadahnuo. On im govori: "Primite Duha
Svetoga!" (Iv 20,22). Olujni vjetar Božji nije prestao i nisu se ugasile vatre, a Gospodinovo obećanje
vrijedi do konca svijeta: "Ja ću moliti Oca i dat će vam drugoga Branitelja... Duha istine" (Iv 14, 16).
"Što nam je činiti?"
Tako je pitalo mnoštvo, okupljeno iz čitava svijeta, čuvši prvu Petrovu duhovsku propovijed. Papa
Ivan Pavao II je rekao: "Otvorite prozore i vrata za Krista!", za onoga Krista koji nam je poslao
svoga Duha.
Možda nikada tako kao u naše vrijeme nismo osjetili kako nam je taj darovani Duh Božji jedini i
posljednji kojemu možemo povjeriti sve tjeskobe čovječanstva, onoga čovječanstva koje može
razoriti lice zemlje, ali koje ujedno posjeduje i mogućnost da ga obnovi u snazi darovanoga mu
Duha Božjega. Zato ne prestanimo vapiti i moliti:
"Pošalji Duha svojega i obnovit ćeš lice zemlje!"
Dominik Živković

ŽUPNA CRKVA VALPOVO
srijeda
22. svibnja 2013.
sv. Rita
svetica nemogućeg,
zaštitnica bespomoćnih
i beznadnih slučajeva

svečana misa u 18.30
i blagoslov ruža
predvodi vlč. Ivica Rebić, ravnatelj Caritasa Nadbiskupije

trodnevnica uoči blagdana sv. Rite
19. 20. i 21. svibnja na misi u 18.30
Sv. Rita, moli za nas!

Bl. Ivan Merz
10. svibnja 2013. župa Valpovo svečano će proslaviti bl. Ivana
Merza. Svečana sveta misa je u 18. 30 a pola sata prije svete mise
biti će čitanje iz života blaženoga Ivana Merza. Blaženi Ivan Merz
rodio se u Banjoj Luci, 16. XII. 1896. godine. Potpuno se dariva
Kristu načinivši kao laik zavjet vječne čistoće. Sve svoje slobodno
vrijeme posvećuje odgoju hrvatske mladeži u katoličkoj
organizaciji Hrvatski Orlovski Savez kojoj je dao geslo Žrtva –
Euharistija ‐ Apostolat. Kao katolički intelektualac riječju i perom
oduševljava mlade i odrasle za Krista i Crkvu. Umro je u Zagrebu,
10. svibnja 1928. u 32. godini, na glasu svetosti. Papa Ivan Pavao
II. proglasio ga je blaženim u Banjoj Luci 22. lipnja 2003., i
postavio ga je, posebice mladima i vjernicima laicima za uzor
kršćanskog života.

REFERENDUM ZA BRAK

Dragi vjernici!

U cilju trajne zaštite obitelji i braka, koji zasad u hrvatskom Ustavu uopće nije definiran, brojne
građanske i vjerske udruge formirale su građansku inicijativu pod nazivom „U ime obitelji“ te
pokrenule akciju prikupljanja potpisa za referendum kojim bi se brak u Ustavu Republike Hrvatske
definirao jedino kao životna zajednica žene i muškarca.
Vrijeme je da se založimo za dobrobit braka, obitelji i djece. Brak, kao trajna i vjerna zajednica žene
i muškarca koji se vole, idealno je mjesto za rađanje i odgoj djece. Dijete treba i majku i oca. Brak
je dobar i za same bračne drugove jer je u braku puno češća trajna i vjerna ljubav, nego u
izvanbračnim i istospolnim zajednicama. Brak i obitelj ujedno predstavljaju preduvjet i temelj
uspješnog i zdravog društva.
Zato vas pozivamo da se uključite u akciju „U ime obitelji“. Na izlasku iz crkve i na javnim mjestima
u našim gradovima volonteri će prikupljati vaše potpise. Uz vlastoručni potpis trebate čitko upisati
svoje ime, prezime i JMBG. Za raspisivanje referenduma potrebno je u 15 dana, počevši od danas,
12. Svibnja 2013. prikupiti 375.000 potpisa.
Molimo vas da (ukoliko još niste dali svoj potpis podrške navedenoj inicijativi) poslije sv. mise ne
odete kući, a da niste dali potpis za zakonitu zaštitu braka, obitelji i djece u Hrvatskoj. Potaknite i
svoje prijatelje da i oni učine to isto na nekom od mjesta gdje se skupljaju potpisi. Građanska
inicijativa“U ime obitelji“ koju podupire i Crkva (HBK) prikupljat će potpise za održavanje
referenduma s pitanjem: Jeste li za to da se u Ustav Republike Hrvatske unese odredba po kojoj je

brak životna zajednica žene i muškarca? Potpisivanje će biti 12. 19. i 26. svibnja ispred crkve
poslije mise, s naglaskom na 12. svibnja, slijedeće nedjelje.
Više pogledajte na http://uimeobitelji.net/

Spomendan svetog Dominika Savija
U ponedjeljak, 6. svibnja, na spomendan svetog Dominika Savija, župa Valpovo svečano će proslaviti
ovaj dan i 'maloga sveca'. Svečana sveta misa, tijekom koje će biti blagoslov djece i mladih, počinje u
18,30, a tijekom mise ujedno će biti i blagoslovljena hodočasnička svijeća koju će župa Valpovo
ponijeti na hodočašće u Lurd. Naime, župa Valpovo 30. svibnja odlazi na hodočašće u Lurd, gdje će u
znak molitve i zahvalnosti biti upaljena hodočasnika svijeća. Dominik Savio zaštitnik je djece, mladih
i ministranata i jedan od najmlađih svetaca Katoličke Crkve, koji je umro sa 16 godina, na glasu
svetosti. Svetim ga je proglasio papa Pio XII., 12. lipnja 1954. godine. posebno je štovao Blaženu
Djevicu Mariju.

U VALPOVAČKOJ CRKVI OBILJEŽEN BLAGDAN SVETOG DOMINIKA SAVIA
Na inicijativu velečasnog Pave Martića,
kapelana župe Valpovo, u ponedjeljak
navečer održana je svečana sveta misa u
čast svetog Dominika Savija, „malog sveca“ i
zaštitnika djece, mladih i ministranata. U
svojoj propovjedi velečasni Pavo je istaknuo
da je sveti Dominik Savio jedan od najmlađih
svetaca Crkve.
Sveti Dominik Savio rođen je 2. travnja
1842. godine u Italiji i bio je jedan od
najdražih učenika svetog Ivana Bosca. Živio
je svetačkim životom i prema načelima koja
si je sam postavio, a to je; ispovijedat ću se često i ići na pričest svaki put kad mi ispovjednik
dopusti, slavit ću svečano blagdane, moji će prijatelji biti Isus i Marija. Štovao je Blaženu Djevicu
Mariju i utemeljio Družbicu Bezgrešne. Umro je 9. ožujka 1857. godine svetom smrću u petnaestoj
godini uz riječi: „Kako lijepe stvari vidim.“ Promatrajući tužnu majku, hrabrio ju je riječima:
„Mama, nemoj plakati, ja idem u raj.“ Papa Pio XII proglasio ga je blaženim 1950. godine, a 12.
lipnja 1954. godine, nakon što su priznata dva nova čuda, Dominik Savio proglašen je svecem.
Draga djeco, mladi, braćo i sestre, prisjetimo se triju Dominikovih odluka, radost, ispunjavanje
svojih obveza i molitva te dobročinstva. Čuli smo i u evanđelju gdje Isus kaže: „Pustite dječicu neka
dolaze k meni…“ Ako je išta na ovom svijetu čisto i nevino, ako ima išta na ovom svijetu slobodan
pristup Isusovoj osobi, onda su to djeca. Ona su slika kako pristupiti Ocu, kako pronaći put do
Očeva srca i srca ljudi. Zato nas Isus poziva da probudimo dijete u sebi, da probudimo usnule sile
koje nas iskonski vežu za Boga. Danas je bjelodano jasno, što je čovjek manje dijete, tim je i manje i

stvarnosti u njemu i u svijetu koji gradi.
Današnji svijet tehnike i računala jest
zapravo nestvarni svijet. U takvu svijetu
nema više prostora za djecu, za dijete.
Što se više taj svijet širi, tim manje dijete
može biti dijete. A dijete je do kraja
spontano, nesputano, neposredno. Daje
sve od sebe bez ikakve računice. Dijete
uvijek nadmašuje samo sebe i ono je
uvijek u biti nesebično i samozatajno.
Neka nam ovaj današnji mali svetac
Dominik Savio bude putokaz kako se
postaje svecem, rekao je velečasni Pavo Martić.
Tijekom mise blagoslovljena je i hodočasnička svijeća koju će vjernici župe Valpovo ponijeti na
hodočašće u Lurd. Naime, vjernici župe Valpovo 30. svibnja odlaze na hodočašće u Lurd, gdje će u
znak molitve i zahvalnosti biti upaljena hodočasnika svijeća.

V. Mandić
snimio: L. Pađen

Kanonska vizitacija
Preuzvišeni gospodin nadbiskup mons. dr. Marin Srakić u sklopu kanonskih vizitacija posjetio je
župe Ladimirevci, Harkanovci i Valpovo. Župu Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije u Valpovu
nadbiskup Srakić posjetio je u četvrtak, 21. veljačke 2013. u pratnji msgr. Luke Marijanovića prof. u
miru kao konvizitator i tajnika vlč. Roberta Jugovića. Tom prigodom nadbiskup Srakić se u gradskoj
vijećnici Grada Valpova susreo sa gradonačelnikom Leonom Žuljem, zamjenicima gradonačelnika
Pavicom Majdenić i Dragom Skelcem te zamjenikom predsjednika Gradskog vijeća Zdravkom
Ćorićem. Susretu su prisustvovali i valpovački župnik vlč. Zvonko Mrak te kapelan vlč. Pavo Martić.
Nadbiskup Srakić i gradonačelnik Žulj dotaknuli su se aktualnih tema vezanih za život Grada te
naglasili vrlo uspješnu i plodnu suradnju između gradske uprave i župe Valpovo koja će se nastaviti
i u narednom razdoblju te su razmijenili prigodne darove povodom ovog posjeta u sklopu
kanonske vizitacije.

Obilježen blagdan Gospa Lurdske i Dan bolesnika
U ponedjeljka 11. veljače, obilježen je blagdan Gospe Lurdse koji se ujednoobilježava i kao Dan
bolesnika. U valpovačkoj župnoj crkvi ovaj blagdan proslavljen je Svetom misom koju je predvodio
župnik Zvonko Mrak uz koncelebraciju kapelana Pave Martića koji je propovijedao.
‐Na svetkovinu Gospe Lurdske slavi se Blažena Djevica Marija koja se 1858. godine u Lourdesu
ukazala djevojčici Bernadette Soubirous. Na pitanje lijepoj gospi koja joj se javlja Tko si ti? gospa joj
je odgovorila „Ja sam Bezgriješno začeće“. Bezgrješno začeće Blažene Djevice Marije je katolička
dogma, koja tumači da je jedinstvenom Božjom povlasticom, Blažena Djevica Marija očuvana od

svake mrlje istočnoga grijeha od trenutka svoga začeća. Također, Marija nije bila lišena milosti
posvetne, već je bila puna milosti dobivenih od Boga i živjela je život posve bez grijeha.
Često se zamjenjuje s doktrinom, kada je Marija začela Isusa. radi se o dvije različite pojave. Prema
dogmi, Marija je začeta na normalni biološki način odc svojih roditelj sv. Joakima i sv. Ane, ali
njenu dušu je stvorio Bog u vrijeme njenog začeća. Blagdan Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice
Marije, slavi se 8. prosinca. Utemeljio ga je papa Siksto IV. 1476. g. Dogmu je svečano proglasio,
papa Pio IX. u poslanici"Ineffabilis Deus", 8. prosinca 1854. g. Katolička Crkva vjeruje da dogma ima
potporu u Bibliji. Arkanđeo Gabrijel nazvao je Mariju kao "punu milosti", a crkveni oci nazivali su
Mariju ‐ Blaženom Djevicom. Prema katoličkoj teologiji, Marija je morala biti posve bez grijeha, da
bi bila dostojna začeti i roditi Isusa, Sina Božjega.
Uskoro nakon crkvenog priznanja vjerodostojnosti ukazanja Gospe i njezinih poruka Lurd postaje
hodočasničko mjesto i mjesto molitve, posebno za bolesnike, koji i tamo ozdravljaju. Mnoga
ozdravljenja su priznata i od medicine, jer ih medicina ne može objasniti utjecajem lijekova i
terapije.
I danas nakon 155 godina od ukazanja Gospe Lurd je mjesto molitve, posebno za bolesnike.
Smisao molitve za bolesnike i bolesti nije samo za tjelesno i duševno ozdravljenje nego i da
bolesnici otkriju i smisao trpljenja u zajedništvu k Kristovim trpljenjem, koje je za spasenje svijeta,
a „naše trpljenje nadomješta što nedostaje mukama Kristovim“, prema učenju sv. Pavla, tj. i naše
trpljenje je za spas svijeta.
KAPELANOVA PROPOVIJED:
Draga braćo i sestre!
Današnji blagdan dugujemo posredstvu jedne
bezazlene i pobožne petnaestgodišnje djevojčice: –
Bernardice, koja je godine 1858. bila pozvana u
susret s Gospođom mladom i lijepom, ljubaznijom od
ijedne što ju je ikad vidjela.
Samo iz tako divnog susreta mogao se roditi doista
čudesan dvostruki razvoj za buduću povijest: sasvim
naročita pobožnost prema Blaženoj Djevici Mariji, i sasvim naročita ljubav prema bližnjemu‐
patniku. Sve u jednom blagdanu: blagdan Gospe Lurdske i Dan bolesnika, što se na današnji dan
slavi po svem svijetu.
Dragi vjernici!
I Lourdes, i današnji blagdan, upućuju na neku drugu ljestvicu vrjednota, od materijalističke,
profitne, sebične. Ovdje je sve ljudsko biće – slika Božja. Ovdje se gleda na bolesne s poštovanjem
koje zaslužuje svaka ljudska osoba, bez obzira na njezino trenutačno bolje ili lošije zdravstveno
stanje. Marijini štovatelji po molitvi i njezinu zagovoru ulaze u svijet vrjednota i potreba.
Bezgrješna Djevica, Majka živih, ulijeva u čista srca novu kulturu – kulturu života shvaćajući da je
ljudski život najčudesnija stvarnost na zemlji. A duhovni bolesnici, raskajani, na putu traženja
slobode duha i duše, zadobivaju oproštenje i milosrđe; mole i hrane se Kruhom života i
pravednosti i svetosti; mijenjaju srca i stil života; napuštaju očaj, i upijaju nadu; oslobađaju se
egoizma i kulture smrti, i u solidarnoj ljubavi, mijenjajući sadašnji, hrle prema boljem svijetu.
Pod plaštem Gospe Lourdske i vojna sila postaje sila mira, otmjenosti i ljepote – u služenju
bližnjima, u obrani Doma i Domovina. Molitva, kroz pjesmu i pokoru, ima snagu ljubavi mijenjati
svijet nabolje. Svojim imenom, »Ja sam Bezgrješno začeće«, Marija nam otkriva svoju uzvišenost,
ljepotu i svetost poslanja. Slobodna svakoga zla, i nakaznosti zla, vjerna Bogu i Čovjeku. Ona sjaji
pred Bogom i čovječanstvom kao izvorna slika Božja u ljuskom liku, u svem skladu svog bića.
Draga braćo i sestre!

Čovjeka ‘ne ozdravlja izbjegavanje trpljenja i bijeg od boli, već sposobnost prihvatiti nevolje i
sazrijevati u njima, poput Krista koji je patnje podnio s beskrajnom ljubavlju’ (Spe salvi, br. 37). ‘Vi
koji osjećate teret križa i koji plačete, vi neznani patnici, budite hrabri: Vi ste miljenici Božjega
kraljevstva; vi ste braća trpećeg Krista; i s njim, ako to želite, vi spašavate svijet!’ Zbog toga je
Svjetski dan bolesnika zgodna prigoda razmišljati upravo o tajni trpljenja i biti osjetljiviji prema
bolesnoj braći i sestrama. ‘Mjera čovječnosti, određuje se na temelju toga kako se društvo i
pojedinac odnose prema onima koji trpe. Društvo, koje ih ne uspijeva prihvatiti ili ne suosjeća s
njima, okrutno je i neljudsko društvo’(Spe salvi, 38).
Ti, Gospe Lurdska, Bezgrješno začeće, dok slušaš sve te djelomice nabrojene radosti i nade, žalosti i
tjeskobe:
Čuj nas, Nado naša! Čuj nas Fidelissima Advocata Croatiae – Najvjernija Zagovornice Hrvatske. Čuj!
Amen.
OPASKA:
U tom smislu je bila misa na Lurdsku Gospu u župnoj crkvi u Valpovu, 11. veljače 2013. u 11 sati, na
kojoj je sudjelovalo dvjestotinjak župljana i bolesnika, od kojih je dvadesetak primilo bolesničko
pomazanje.

Korizma ‐ vrijeme posta i obraćenja
Na Pepelnicu ili Čistu srijedu, koja ove godine pada 13. veljače, u Katoličkoj
crkvi započinje korizma, četrdesetodnevna priprava za Uskrs. Od kraja 11.
stoljeća vjernici se na taj dan posipaju pepelom od blagoslovljenih maslinovih
ili palminih grančica. Taj pepeo označava ozbiljnost i pokoru čime je obilježeno
cijelo korizmeno vrijeme, te nadu u uskrsnuće. Od 5. stoljeća u središtu
priprave za Uskrs je post, a budući da nedjeljom nitko ne treba postiti, početak
vremena posta pomaknut je u 6. ili 7. stoljeću sa šeste nedjelje prije Uskrsa na
srijedu koja je prethodila toj nedjelji...VIŠE OVDJE

HODOČAŠĆE U LURD
Župa Valpovo organizira hodočašće u Lurd. Polazak je u 20 sati 30. svibnja (na Tijelovo). Povratak je
5. lipnja (srijeda) u jutarnjim satima (2 sata). Pohodi se Torino (Torinsko platno, sv. Ivan don Bosco,
sv. Dominik Savio), Azurna obala, Nica, Avinjon (papinske palače), Lurd (2 dana), na povratku
Milano (milanska katedrala).
Cijena hodočašća je 2.200,00 kn, plativo u 4 rate. Prijave se primaju do 15. ožujka, plaćanja do 15.
svibnja. Pri prijavi potreban je i OIB.

Šestorica novih ministranata
U valpovačkoj župnoj crkvi Bezgrešnog začeća Blažene
Djevice Marije u četvrtak navečer bilo je izuzetno
svečano, posebice za šestoricu dječaka koji su primljeni u
ministrantsku službu. Naime, u valpovačkoj župi običaj je
da se novi ministranti u službu prime upravo na blagdan
svetog Ivana don Bosca, zaštitnika djece i mladih kojeg su
prije desetak godina valpovački ministranti izabrali za
svog zaštitnika. Svečanost primanja novih ministranata
obavljena je pod večernjom svetom misom koju je
predvodio velečasni Pavo Martić, župni vikar, a uz sudjelovanje župnika Zvonka Mraka i uz
nazočnost svih valpovačkih ministranata, njihovih roditelja i brojnih vjernika...

Novi župni suradnici
Povodom završetka šeste generacije škole za župne suradnike, msgr. Đuro Hranić, pomoćni biskup
đakovačko‐osječki u nedjelju je predvodio večernju misu u valpovačkoj župnoj crkvi Bezgrješnog
začeća Blažene Djevice Marije. Uz biskupa Hranića u misnom slavlju sudjelovali su i valpovački
župnik Zvonko Mrak te dr. Stanislav Šota, predstojnik škole za župne suradnike Đalovačko‐osječke
nabiskupije, a na svečanosti podijele diploma polaznicima škole bili su i velečasni Franjo Bodonji,
župnik župe Ladimirevci i dekan valpovačkog dekanata, prečasni Josip Antolović, župnik župe Donji
Miholjac i Božo Ljubičić, župnik župe Veliškovci. Na početku misnog slavlja biskup Hranić je sve
nazočne blagoslovio svetom vodom u znak sjećanja na Kristovo krštenje.
‐Danas kao Crkva slavimo krštenje Isusa Krista u rijeci Jordan. Bog je tada izgovorio riječi: Ovo je
Sin moj ljubljeni, u njemu mi sva milina. I svatko od nas je po sakramentu krštenja postao dijete
Božje, istaknuo je biskup Hranić. U svojoj propovjedi biskup Hranić se ovrnuo na pitanje ljubavi i
vjere. Istaknuo je da ljubav traži ljubljenoga i da se o pravoj ljubavi može govoriti samo ako je
uzvraćena i od druge strane.
‐Kada bi se netko grubo poigrao s osjećajima onog drugog, kada nema vjernosti i potpunog
predanja s obje strane, nema ni prave ljubavi. Tu dolazimo do otajstva vjere, a upravo s današnjim
danom završavamo godinu vjere. Mi koji vjerujemo znamo da je Bog ljubav. Krist je u svojoj ljubavi
i utjelovljenju prihvatio svakoga od nas. On je svojim utjelovljenjem prihvatio našu narav, sjedinio
se s nama i zato smo i mi nakon krštenja postali ono što je rečeno na rijeci Jordan, Ovo je sin moj
ljubljeni, ovo je kćer moja ljubljena, u tebi mi sva milina. Sjetimo se danas toga i neka u našem
srrcu i biću ponovo odjekne taj glas. Bog nas ljubi prije svega i bez ikakve naše zasluge. Bog ljubi
svakoga od nas i njemu je stalo do svakoga od nas, a ono što mi možemo učiniti je da prihvatimo
tu ljubav. Na krštenju su naši kumovi i roditelji u naše ime rekli da prihvaćamo Božju ljubav, a ono
što je sada aktualno jest pitanje jesmno li mi vjerni tom našem Bogu ili ga od vremena do vremena
stavljamo na čekanje. Danas su ovdje s nama 32 polaznika škole za župne suradnike s područja
valpovačkog i miholjačkog dekanata. To su osobe koje su tijekom protekle dvije godine pohađale
školu za župne suradnike i koje su tu školu uspješno i zavrišile. Time su stekli uvjete da svojim
župnicima budu vjerni i dobri suradnici u katehetskom i pastoralnom radu. Ova naša škola seli iz

jednog dijela nadbiskupije u drugi, ovo je bio šesti ciklus, a upravo je počeo i novi u Đakovu, rekao
je biskup Hranić. On je također zahvalio valpovačkom župniku na domaćinstvu jer se ovaj ciklus
škole za župne suradnike odvijao u valpovačkom Katehetskom centru. Biskup Hranić nije zaboravio
zahvaliti ni donedavnom valpovačkom župniku Josipu Matanoviću koji je primio polaznike škole, a
riječi zahvale uputio je i dr. Stanislavu Šoti, predstojniku škole za župne suradnike, koordinatorici
Ines Pepić, te župnicima koji su potaknuli članove svoje zajednice da se prijave i završe ovu školu.
Obračajući se polaznicima škole, biskup Hranić im je čestitao na uspješnom završetku edukacije te
im se još jednom zahvalio na njihovom trudu.
‐Činjenica da netko uz svoje obiteljske i poslovne obveze odvoji dio vremena kako bi se obučio i
kako bi nakon te edukacije mogao kvalitetno, ali volonterski djelovati u župnoj zajednici, najbolji je
dokaz požrtvovnosti. To što ste završili ovu školu i što ste se angažirali u župnoj zajednici vaš je
iskaz ljubavi i vjernosti. To je poziv koji je vama uputio sam Krist Gospodin i vi ovime dokazujete da
ste spremni odgovoriti na krsni savez. To je svjedočanstvo naše vjere i ja vam se zahvaljuem,
potičem vas i ohrabrujem kako se nikada ne bi umorili jer znajte, što se više Kristu budete davali to
će on biti zahtjevniji. Ovo je savez u kojem se trebate cijeli davati, a budite spremni i na različite
prepreke na koje ćete nailaziti. Zahvalu upućujem i članovima vaših obitelji koji su vam pomagali,
koji su vam bili podrška da završite ovu školu. Također pozivam sve ostale da se uključe u školu za
župne suradnike jer njohov doprinos sigurno će se itekako osjetiti u pastoralno‐katehetskom radu
župa iz kojih dolaze, rekao je biskup Đuro Hranić.
Čestiteke i zahvale polaznicima škole uputili su i valpovački župnik Zvonko Mrak, te dr. Stanislav
šota, predstojnik škole za župne dopisnike, a polaznicima je diplome uručio biskup Đuro Hranić .
Inače u ovom ciklusu školu je završilo 32 polaznika i to po njih šest iz župa Valpovo i Veliškovci, po
četiri polaznika iz župa belišće i Donji Miholjac, troje Podgajci te po jedan polaznik iz župa
Harkanovci, Bocanjevci i Kneževi Vinogradi.
Valentina Mandić
snimio: Ladislav Pađen

Ovu, šestu generaciju škole za župne dopisnike završili su Kristina Abramić, Sanja Balentić, Helena
Bartolin, Gorana Bebeši, Vesna Belić, Snježana Bešlić, Jasmina Cvenić, danijela Čoti, Dragan
Dinković, Marina Habjanović, Ana Mari Harkanovac, Verica Ilija, Marija Ivanković, Silvija Ježić
Knežević, Anica Keri, Romana Kranjčević, Erika Lovrić, Anica Majdenić, Marija Majdenić, Mirjana
Majdenić, Valentina Mandić, Sanja Orlić, Senka Papučić, Dinko Petriševac, Gabrijela Petriševac,
Ankica Ranogajac, Stjepan Sršić, Ljubica Stanković, Darko Stražarac, Verica Špoljarić, Ivana Trazer i
Kristina Veselovac.

