ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO
ŽUPNI LISTIĆ BR. 4.
nedjelja, 15. siječnja 2017.
ŽUPNA KATEHEZA - PROLJEĆE 2017.
- od 30. siječnja 2017. 2. r. - ponedjeljak u 10 sati ili 15 sati

Erika Lovrić

3. r. prvopričesnici - srijeda u 9.30 ili 16 sati

č. s. Danijela Škoro
Anica Zrna

4. r. - ponedjeljak u 9 sati ili 16 sati

Elizabeta Dinković

Djeca 5. 6. 7. i 8. r. OŠ trebaju se prijaviti u slijedeće skupine:
bibilijska skupina - petak u 10 ili 16 sati 5. do 8. razred, vode Dominik Đurkić i vlč. Krešimir
Šaf, kapelan - bibilijska skupina bavi se biblijskim nedjeljnim čitanjima, priprema čitanja, molitve
vjernika, otkriva poruke i značenja biblijskih čitanja
dječji župni zbor „Mirjam“ 1.do 8. razred – petak u 12.30, vodi č. s. Danijela Škoro
ministranti

- subota u 9 sati, vlč. Zvonko Mrak, župnik

dramska skupina - subota u 10 sati
5. do 8. razred, vodi Gorana Bebeši
- dramska skupina priprema dramske prikaze svetaca i blagdana i prigodno ih prikazuje u crkvi
dječja radionica „kod snaše“ 5. do 8. razred - subota u 11 sati, vodi č. s. Danijela Škoro
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

vlč. Krešimir Šaf, kapelan
č. s. Ilirka Ivandić
Davor Šamadan

župna kateheza za odrasle /razgovor/pitanja/, s temama o vjeri, obitelji i braku - četvrtak u 19.30,
vodi vlč. Zvonko Mrak, župnik
- župna kateheza za odrasle je za sve one koji žele naučiti više o kršćanskoj vjeri.
mladi - petak u 20 sati, vodi vlč. Krešimir Šaf, kapelan
Župna kateheza je u pravilu u suprotnoj smjeni od škole ili u večernjim satima, a 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
- vlč. Krešimir Šaf, kapelan

MJESEČNE OBAVIJESTI
Od 15. siječnja 2017. do 28. veljače 2017.
 Dan Sjemeništa u župi Valpovo je u nedjelju 22. siječnja 2017. Tada su na misama bogoslovi đakovačkog
Bogoslovnog sjemeništa i njihovi poglavari koji predvode mise i molitve. Milostinja i darovi toga dana su
za Bogoslovno sjemenište. To je obveza svake župe u Nadbiskupiji da na taj način pomogne uzdržavanje
bogoslova.
 Blagdan sv. Ivana Bosca i dan ministranata je 31. siječnja 2017. (utorak) Misa sa svim ministrantima i
obnovom ministrantskih obećanja je u 18.30. Domjenak za ministrante i roditelje ministranata je u poslije
večernje mise.
 Tečaj priprave za ženidbu je 1. 2. 3. 8. 9. i 10. veljače 2017.(srijeda, četvrtak i petak) u 19.30 u
pastoralnom centru.
 Svijećnica ili Prikazanje Gospodinovo je 2. veljače 2017. (četvrtak). Mise u župnoj crkvi su u 8 sati i
18.30. Blagoslov svijeća je na obje mise.
 Sv. Blaž, b. mč. je 3. veljače 2017. (petak). Blagoslov grla je poslije večernje mise.
 Prvi petak je 3. veljače. Ispovijed za prvi petak je od ponedjeljka do petka u tom tjednu pola sata prije
večernje mise. Pobožnost je na prvi petak poslije večernje mise s litanijama Srcu Isusovom i
euharistijskim blagoslovom.
 Gospa Lurdska, dan bolesnika je 11. veljače 2017. (subota). Misa za bolesnike je u 11 sati. Ispovijed za
bolesnike je od 10.30. Jutarnja misa je u 8 sati. Misa u Šagu na Lurdsku Gospu je u 17 sati, a ispovijed od
16 sati.
 Sv. Valentin je 14. veljače 2017. (utorak). Sv. Valentin posebno se slavi misom u Nardu u 11 sati i u
Bocanjevcima misom u 17 sati. U župnoj crkvi u Valpovu misa je u 18.30.
 U pripravi za SUSRET HRVATSKE KATOLIČKE MLADEŽI 29. i 30 travnja 2017. u Vukovaru
potrebno je pripremiti noćenje po obiteljima po cijeloj nadbiskupiji, pa tako i u Valpovu. Svi koji žele
primiti mlade na noćenje neka se jave župnom uredu.
 DEKANATSKO HODOČAŠĆE VALPOVAČKOG DEKANATA U LOURDES od 14. svibnja 2017. do
19. svibnja 2017. Cijena putovanja je 3.000,00 kn. Prijave su u župnom uredu s uplatom prve rate od
1.000,00 kn do 23. siječnja 2017. Ostale uplate na rate po volji do 1. svibnja 2017. Kod prijave treba
datum rođenja, adresa, telefon. U slučaju odustajanja nema povrata novca, moguće je naći zamjensku
osobu.
 DEKANATSKO HODOČAŠĆE VALPOVAČKOG DEKANATA U KARLOVAC, nacionalno svetište
sv. Josipa, je 18. ožujka 2017. Cijena putovanja je 150.00 kn. Prijave su u župnom uredu s uplatom.
 Upis misa za prvo polugodište 2017. je već završeno. Misne nakane za pokojne, na čast svetih, za duše u
čistilištu, na nakanu i drugo mogu se upisati i bez određenog datuma. Za misnu nakanu nije nužno biti
prisutan kod mise, osim po volji. Upise misa bez određenog datuma (nevezane mise) preporuča i
Nadbiskupija Đakovačko-Osječka, posebno zato što mnogi župnici i svećenici u Nadbiskupiji nemaju
dovoljno misnih nakana. Na taj način i njima se pomaže.
 Lukno je obvezni godišnji doprinos župljana za župu. Lukno je prihod župe (ne župnika!), a koristi se za
redovite potrebe župe. Lukno nije „pretplata“ za sprovod. Lukno se plaća po bračnom paru (obitelji) 100
kn. Lukno se može platiti u bilo koje doba godine. Ili na žiro račun župe: kod PBZ Valpovo:
HR6923400091110101616, poziv na broj : datum slanja, u opisu: za lukno za 2017.
 Darovi za obnovu župnog doma su potrebni. Darovi za obnovu župnog doma skupljaju se i ove godine,
ali uplatom u župnom uredu. Ili na žiro račun župe: kod PBZ Valpovo: HR6923400091110101616,
poziv na broj : datum slanja, u opisu: za obnovu župnog doma.
 Zahvalni smo povjerenicima što su dužnost prikupljanja darova za obnovu crkve i župnog doma obavljali
godinama za potrebe župe. Povjerenici se trebaju javiti župnom uredu da se napravi popis svih
povjerenika od početka radi službene evidencije i zahvalnice koja će biti uručena svakom povjereniku.
Zvonko Mrak, župnik

