ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO
ŽUPNI LISTIĆ BR. 1. 23. listopada 2016.
ŽUPNA KATEHEZA - JESEN 2016.
2. r. OŠ – ponedjeljak u 10 sati ili 15 sati
vodi Erika Lovrić
3. r. OŠ (prvopričesnici) – srijeda u 9.30 ili 16 sati
Vode č. s. Danijela Škoro i Anica Zrna
4. r. OŠ – ponedjeljak u 9 sati ili 16 sati
vodi Elizabeta Dinković

Djeca 5. 6. 7. i 8. r. OŠ trebaju se prijaviti u slijedeće skupine:
Biblijska skupina – petak u 10 ili 16 sati –Ova skupina razmišlja o nedjeljnim čitanjima, priprema
čitanja, molitve vjernika, otkriva poruke i značenja biblijskih čitanja.; vode Dominik Đurkić i vlč.
Krešimir Šaf
Dječji župni zbor „Mirjam“ – petak u 12.30 sati; vodi č. s. Danijela Škoro
Dječja radionica „kod snaše“ – subota u 11 sati; vodi č. s. Danijela Škoro
Ministranti – subota u 9 sati; vodi vlč. Zvonko Mrak, župnik
Dramska skupina – subota u 10 sati – dramska skupina priprema dramske prikaze svetaca i blagdana
i prigodno ih prikazuje u crkvi; vodi Gorana Bebeši

1. r. sr. šk. /dvije skupine/ - srijeda u 19.30
Vode Tatjana Kusalić i Ivana Horvat
2. r. sr. šk. - krizmanici /tri skupine/ - utorak u 19.30
Vode vlč. Krešimir Šaf, č. s. Ilirka Ivandić i Davor Šamadan

Župna kateheza za odrasle: Razgovor i pitanja s temama o vjeri, obitelji i braku. Što i kako vjerovati?
Nešto je nejasno, nešto nedorečeno? Kako plodonosno razmišljati o braku, obitelji, Crkvi? Župna
kateheza za odrasle je za sve one koji žele naučiti više o kršćanskoj vjeri.
Četvrtak u 19.30 sati; vodi vlč. Zvonko Mrak, župnik
Mladi 3. , 4. r. sr. šk. studenti … koji žele rasti u vjeri, kršćanskom životu. Za one koji žele naći svoje
mjesto u Crkvi.
Petkom u 20 sati u pastoralnom centru, zajedno s kapelanom….
Župna kateheza je u pravilu u suprotnoj smjeni od škole ili u večernjim satima te uvijek izvan obveznih
školskih aktivnosti.
Župna kateheza je obvezna za 3. r. OŠ - za prvopričesnike, za 2. r. sr. šk. – za krizmanike i za 1. r. sr. šk.
Župna kateheza za školsku djecu na filijalama od prvopričesnika do krizmanika je subotom:
Šag u 10 sati, Bocanjevci/Gorica u 11 sati, Vinogradci u 12 sati – vodi vlč. Krešimir Šaf.
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Izbori novog župnog pastoralnog vijeća u cijeloj Đakovačko – osječkoj nadbiskupiji, pa tako i u
župi Valpovo bit će 6. studenog 2016. U nedjelju 30. listopada bit će objavljena lista kandidata za župno
pastoralno vijeće.

Predstavljanje prvopričesnika za 2017. godinu bit će u nedjelju, 30. listopada 2016. na misi u
9.30 sati.


U nedjelju, 30. listopada 2016. prelazi se na zimsko računanje vremena i pomiče se sat unazad.


Nedjelja bračnih jubileja je u nedjelju, 13. studenog 2016. na misi u 8 sati. Oni koji žele obnoviti
svoja bračna obećanja, a imaju godišnjicu braka ove godine (npr. 20. 25. 30. 40. 50. itd.) neka se jave
župniku.

SVI SVETI su u utorak, 1. studenog 2016. Mise u župnoj crkvi su u 8 sati i 18.30. Zajednički
blagoslov grobova pred kapelicom na groblju u Valpovu je u 14 sati i još sat vremena pojedinačno.
Mise i blagoslov grobova na filijalama na Sve Svete:
Nard
9 sati misa i blagoslov grobova poslije mise (ZM)
Šag
11 sati misa i blagoslov grobova poslije mise (ZM)
Vinogradci
9 sati misa i blagoslov grobova poslije mise (KŠ)
Bocanjevci
12 sati misa i blagoslov grobova poslije mise (KŠ)

Na Dušni dan, srijeda, 2. studenog 2016., mise u župnoj crkvi su u 8 sati i 18.30. Misa u kapelici
na groblju u Valpovu na Dušni dan je u 15 sati. U Bocanjevcima na Dušni dan misa je u 17 sati.

Nedjelja Krista Kralja je 20. studenog 2016. Ujedno se slavi sv. Cecilija, zaštitnica pjevanja. Sv.
Ceciliju proslavit će dječji zbor na misi i poslije mise u 9.30, a mješoviti župni zbor i zbor mladih na
misi i poslije mise u 18.30.

Lukno je obvezni godišnji doprinos župljana za župu. Lukno je prihod župe (ne župnika!), a
koristi se za redovite potrebe župe. Lukno nije „članarina“ za sprovod. Lukno se plaća po bračnom paru
(obitelji) 100 kn. Lukno se može platiti u bilo koje doba godine.

Obnova župnog doma – starog dijela (dvije prostorije župnog ureda) počela je u rujnu 2014.
Početak gradnje aneksa (prostor za kuhinju, blagovaonicu i pomoćne prostorije) počeo je u studenom
2014. i završen u studenom 2015.
U 2016. godini nastavljena je obnova unutarnjih prostora u prizemlju župnog doma, čime se
zaokružuje unutarnja obnova župnog doma u prizemlju.
U 2015. i 2016. godini uređen je okoliš crkve i župnog doma, s postavljanjem opločenja staza i
prilaza, s navodnjavanjem travnjaka i rasvjetom dvorišta.
U rujnu 2016. počela je obnova pročelja s južne, istočne i sjeverne strane župnog doma.
U sljedećoj godini 2017. planira se nastavak obnove zapadnog pročelja župnog doma (ulična
strana).
Isto tako 2017. godine planira se obnova unutarnjih prostora prvog kata župnog doma, uređenje
dva apartmana za stanovanje, jedan za župnog vikara, drugi za potrebe župe.
Time bi se zaokružila unutarnja i vanjska obnova župnog doma.
Zvonko Mrak, župnik

