ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO
ŽUPNI LISTIĆ BR. 5.
od čiste srijede, 1. ožujka 2017. do velike srijede, 12. travnja 2017.
MJESEČNE OBAVIJESTI
 Srijeda, 1. ožujka 2017. je Pepelnica ili Čista srijeda, post i nemrs, početak korizme, vrijeme priprave za Uskrs. Na
Čistu srijedu misa je u 8 sati i u 18.30. Pepeljenje je pod misom. Pepeljenje je i na 1. korizmenu nedjelju poslije
svake mise, u župnoj crkvi i na filijalama.
 Pepelnica ili Čista srijeda i Veliki petak jedini su dani u godini kada Crkva propisuje post i nemrs. Post, koji je
propisan za Pepelnicu i Veliki petak, znači da se vjernici od 18. do 60. godine života (s izuzetkom bolesnika) taj
dan smiju samo jednom do sita najesti, što ne isključuje i druge oblike odricanja (gledanje TV, izbjegavanje zabava
i sl.). Nemrs, koji je obvezan za sve petke u korizmi, znači odricanje od mesa toplokrvnih životinja, a obvezuje sve
vjernike od 14 do 60 godina.
 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:
8. ožujka u 18 sati: 4. i 5. razred
15. ožujka u 18 sati: krizmanici i mladi
22. ožujka u 18 sati: prvopričesnici 29. ožujka u 18 sati: prvopričesnici
5. travnja u 18 sati: dječji zbor
12. travnja u 18 sati: 1. razred srednje škole.
 Duhovna obnova i hodočašće gospođa koje čiste crkvu - Pleternica, 4. ožujka 2017.
 Dekanatski susret bračnih parova je u Valpovu, 6. ožujka 2017. u 19 sati.
 Roditeljski sastanak za roditelje prvopričesnika: četvrtak, 9. ožujka 2017. u 19.30 u pastoralnom centru.
 Roditeljski sastanak za roditelje krizmanika: petak, 10. ožujka 2017. u 19.30 u pastoralnom centru.
 Duhovna obnova za mlade: subota, 25. ožujka 2017. od 9 sati do 15 sati.
 Križni put mladih Đakovačko-osječke nadbiskupije je u Vukovaru, 1. travnja 2017. Prijave su u župnom uredu do
24. ožujka 2017. uz uplatu 30 kn za prijevoz.
 Pobožnost 13 utoraka sv. Antunu Padovanskom počinje 14. ožujka 2017. uz misu u 18.30.
 Prvi petak je 3. ožujka i 7. travnja 2017. Ispovijed za prvi petak je od ponedjeljka do petka u tom tjednu pola sata
prije večernje mise. Ispit savjesti je na prvi petak u 17.15. Pobožnost je na prvi petak poslije večernje mise s
litanijama Srcu Isusovom i euharistijskim blagoslovom.
 CVJETNICA, 9. travnja 2017.
Valpovo:
8 sati misa s blagoslovom grančica i čitanjem muke
9.30 misa s blagoslovom grančica, procesijom i pjevanom mukom
18.30 misa s blagoslovom grančica i čitanjem muke
Filijale, misa s blagoslovom grančica i čitanjem muke:
Šag u 8 sati, Nard u 8 sati, Vinogradci u 9.30, Bocanjevci u 11 sati .
 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. Ujedno su potrebne i prijave mladih koji idu u Vukovar, koje traje do 6. ožujka 2017.
 DEKANATSKO HODOČAŠĆE VALPOVAČKOG DEKANATA U KARLOVAC, nacionalno svetište sv. Josipa,
je 18. ožujka 2017. Polazak je u 5 sati. Cijena putovanja je 150.00 kn. Prijave su u župnom uredu s uplatom do 5.
ožujka.
 Upis misa za drugo polugodište 2017. je u tijeku. 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 u župnom uredu 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.
Zvonko Mrak, župnik

ŽUPA VALPOVO - USKRSNA ISPOVIJED 2017.
ISPOVIJED DJECE U CRKVI
4. do 8. razred za vrijeme sata vjeronauka
od ponedjeljka do petka, 20. do 24. ožujka 2017.
ISPOVIJED BOLESNIKA PO KUĆAMA U VALPOVU
ponedjeljak, 27. ožujka od 9 sati
ISPOVIJED BOLESNIKA U CRKVI U VALPOVU
utorak, 28. ožujka od 10 sati s misom u 11 sati
ISPOVIJED BOLESNIKA NA FILIJALAMA
srijeda, 29. ožujka Nard, od 9. 30
srijeda, 29. ožujka Šag, od 9.30
četvrtak, 30. ožujka Vinogradci, od 9.30 - Gorica od 10 sati - Bocanjevci od 11 sati
VELIKA USKRSNA ISPOVIJED
U Valpovu, subota, 8. travnja
od 9 sati do 11 sati i od 14 sati do 17.30
Pokorničko bogoslužje i ispit savjesti je na početku ispovijedanja u 9 sati i u 14 sati.
VELIKA USKRSNA ISPOVIJED
U Nardu, subota, 8. travnja u 14 sati
U Šag, subota, 8. travnja u 15 sati
U Gorici, subota, 8. travnja u 15 sati
U Bocanjevcima, subota, 8. travnja u 16 sati
U Vinogradcima, subota, 8. travnja u 16 sati
ISPOVIJED MLADIH
U Valpovu, veliki ponedjeljak, 10. travnja od 19 sati do 21 sat
U Belišću, veliki utorak, 11. travnja od 20 sati do 21.30

USKRSNA ISPOVIJED 2017. VALPOVAČKI DEKANAT
Petak, 31. 3. 2017. Petrijevci 16 sati do 18.30
Subota, 1.4. 2017. Belišće 14.30 do 17.30
Ponedjeljak, 3. 4. 2017. Koška 16 sati do 18.30
Utorak 4. 4. 2017. Brođanci 17 do 18.30
Srijeda 5. 4. 2017. Bizovac 16 sati do 18.30
Četvrtak 6. 3. 2017. Harkanovci 17 sati do 18.30
Petak 7. 4. 2017. Ladimirevci 16 sati do 18.30

