ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO
ŽUPNI LISTIĆ BR. 6. USKRSNI
od Cvjetnice, 9. travnja 2017. do Duhova, 4. lipnja 2017.
 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, mise s blagoslovom grančica i čitanjem muke:
Nard u 8 sati, Šag u 8 sati, Vinogradci u 9.30, Bocanjevci u 11 sati
 USKRSNA 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
 VELIKI ČETVRTAK, 13. travnja 2017.
19 sati - misa Večere Gospodnje i obred pranja nogu
20 sati klanjanje
 VELIKI PETAK, 14. travnja 2017. -post i nemrs 10 sati - križni put
18 sati - obredi Velikog petka - pjevana Muka - klanjanje Križu – pričest
 VELIKA SUBOTA, 15. travnja 2017. Valpovo
- crkva otvorena cijeli dan – vatrogasci čuvari groba
20 sati - Vazmeno bdijenje
za službu svjetla ponijeti svijeću
 VELIKA SUBOTA, 15. travnja 2017. BOCANJEVCI Vazmeno bdijenje – 19 sati
 BLAGOSLOV JELA - VELIKA SUBOTA, 15. travnja 2017.
filijale: Nard u 17 sati, Vinogradci u 17 sati, Šag u 17.30,
Bocanjevci: poslije vazmenog bdijenja
u Valpovu: Velika subota, u 18 sati
u Valpovu: USKRS, uz misu u 7 sati
 USKRS, 16. travnja 2017. Valpovo
7 sati - misa i blagoslov jela, 9.30, 18.30
filijale:
Šag u 9.30, Nard u 10.30 sati,
Vinogradci u 9.30, Bocanjevci u 10.30
 USKRSNI PONEDJELJAK, 17. travnja 2017. Valpovo
mise: 8 sati, 9.30 i 18.30
filijale:
Nard u 9.30, Šag u 10.30
Gorica u 9.30, Vinogradci u 10.30,
 PRVA PRIČEST u župi Bezgrešnog začeća BDM, Valpovo,
2. vazmena nedjelja, 23. travnja 2017. na misi u 11 sati. (ostale mise su redovito: 8 sati, 9.30 i 18.30)
Okupljanje prvopričesnika u 10.30 pred crkvom za ulaznu procesiju.
Podjela prvopričesničkih haljina 5. travnja 2017.
povratak haljina u tjednu poslije pričesti.
Ispovijed prvopričesnika: u subotu 22. travnja 2017: 3a u 9 sati
3c u 9.30
3d u 10 sati
Ispovijed roditelja: srijeda, četvrtak i petak, 19. do 21. travnja od 17.30.
Mise za prvopričesnike : od utorka do petka, 18.do 21. travnja u 18.30. (proba za prvu pričest poslije mise).

 EUHARISTIJSKO KLANJANJE U ŠAGU, 2. vazmena nedjelja, 23. travnja 2017., misa u 11 sati.
 SV. JURAJ, 23. travnja 2017. Vinogradci, misa u 9.30 i blagoslov polja
 SV. MARKO 25. travnja 2017. Valpovo, misa i blagoslov polja u 18.30,
 SV. MARKO 25. travnja 2017. služba riječi s blagoslovom polja, filijale Šag 16 sati i Nard u 16.30,
 Roditeljski sastanak za roditelje 1. r. sr. šk. srijeda 26. travnja 2017. u 19.30.
 27. travnja 2017. četvrtak, Bocanjevci, 17 sati misa i blagoslov polja
 SUSRET HRVATSKE KATOLIČKE MLADEŽI 29. i 30 travnja 2017. u Vukovaru
Mise u župi Valpovo, u nedjelju 30. travnja 2017. u župnoj crkvi mise su redovito, u 8 sati, u 9.30 (JM) i
u 18.30. Misa u Bocanjevcima u 11 sati (JM).
 Svibanjske pobožnosti s molitvom krunice i litanijama BDM su svaki dan pola sata prije mise od 1. do
31. svibnja 2017.
 BOCANJEVCI, ponedjeljak, 1. svibnja 2017. misa u 11 sati za crkveni god.
 BOCANJEVCI, srijeda, 3. svibnja 2017. Bocanjevci u 11 sati sv. Filip i Jakov, crkveni god (ZM).
 ŽUPNO GODIŠNJE KLANJANJE i nedjelja Dobrog Pastira, dan duhovnih zvanja, 7. svibnja 2017. Na
misama sudjeluju i bogoslovi iz Đakova. Izlaganje Presvetog je u 14 sati i klanjanje za sve. Klanjanje za
časne sestre je od 14.30, za ministrante od 15 sati, za školsku djecu osnovne škole s roditeljima od 15.30,
za Marijinu legiju od 16 sati, za Schönstatski pokret od 16.30, za pokret Božjeg milosrđa od 17 sati, za
mlade od 17.30, završni blagoslov u 18 sati. Određene skupine neka budu u crkvi u određeno vrijeme, a
bez obzira na raspored, za vrijeme klanjanja od 14 sati do 18 sati može se doći u bilo koje doba po volji.
 KRIZMA u župi Bezgrešnog začeća BDM, Valpovo: subota, 13. svibnja 2017. u 17 sati.
Krizmatelj: mons. prof. dr. Pero Aračić, profesor u miru, kanonik iz Đakova
Ispit krizmanika pred roditeljima i vjeroučiteljima: vlč. Krešimir Šaf, župni vikar, č. s. Ilirka Ivandić, i
vjeroučitelj Davor Šamadan u utorak, 2. svibnja 2017. u 19.30 u pastoralnom centru.
Susret krizmanika i roditelja s krizmateljem subota, 6. svibnja 2017. u 10 sati u crkvi.
Potvrde o krštenju krizmanika (osim iz župe Valpovo) su hitno potrebne, kao i potvrde od kumova o
krštenju, krizmi i crkvenom vjenčanju (ako žive u braku) do 25. travnja 2017.
Ispovijed krizmanika:
srijeda, četvrtak i petak, 10. 11. i 12. svibnja 2017. od 10 do 11 sati i od 17.30 do 18.30.
Ispovijed kumova i roditelja
srijeda, četvrtak i petak, 10. 11. i 12. svibnja 2017. od 17.30 do 18.30 sati
Trodnevnica za krizmu tj. zajedničke mise krizmanika, kumova i roditelja
srijeda, četvrtak i petak, 10. 11. i 12. svibnja 2017. u 18.30 sati
Podjela pristupnica i uspomena u petak, 12. svibnja 2017. u 19 sati.
 PRVA PRIČEST u filijali Šag, 14. svibnja 2017. u 11 sati.
 Zlatna harfa, susret dječjih zborova Valpovačkog i Donjomiholjačkog dekanata, je u župnoj crkvi u
Viljevu, u subotu, 20. svibnja 2017. s misom i nastupom dječjih zborova. Polazak autobusom ispred
srednje škole je u 8.30. Povratak je oko 15 sati.
 Duhovsko bdijenje uoči Duhova je u subotu, 3. lipnja 2017. u 19 sati u župnoj crkvi.

 Pobožnost 13 utoraka sv. Antunu Padovanskom od 14. ožujka 2017. uz misu u 18.30.
 Prvi petak je 5. svibnja i 2. lipnja 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.
Zvonko Mrak, župnik

