ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO
ŽUPNI LISTIĆ BR. 7. LJETNI
od Duhova, 4. lipnja 2017. do Male Gospe, 8. rujna 2017.
 Duhovi, 4. lipnja 2017. mise u župnoj crkvi redovite, u 8. sati, 9.30 i 18.30.
 Euharistijsko klanjanje je na drugi i četvrti četvrtak u mjesecu poslije mise.
 Krunica se moli pola sata prije svake mise u župnoj i svim filijalnim crkvama.
 Ispovijed je svakim radnom dan pola sata prije mise i nedjeljom i blagdanom prije mise u 8 i
prije mise u 18.30.
 Pokret Božjeg milosrđa ima mjesečni susret na prvi četvrtak u mjesecu poslije svete mise.
 Članovi schönstatskog pokreta, štovatelji Majke Triputa Divne, imaju molitvu i mjesečni
susret na treći četvrtak u mjesecu poslije mise u crkvi.
 Pobožnost 13 utoraka sv. Antunu Padovanskom od 14. ožujka do 6. lipnja 2017. uz misu u
18.30.
 Sv. Antun Padovanski je 13. lipnja 2017. (utorak). Mise su u 8 sati i u 18.30. Ispovijed je pola
sata prije mise. Na sv. Antuna misa je i u filijali Vinogradci u 11.
 TIJELOVO, svetkovina Presvetog Tijela i Krvi Kristove 15. lipnja 2017. Mise su u 8 sati, 9.30 i
18.30. Tijelovska procesija je s misom u 9.30 uz orkestar limene glazbe DVD Valpova.
Prvopričesnici sudjeluju u tjelovskoj procesiji ponovno u prvopričesničkim haljinama, koje
preuzimaju i vraćaju kod č. sestre. Kretanje procesije po gradu je uobičajeno, kao i četiri sjenice.
Župljani pripremaju sjenice kao obično: molitvene skupine Marijina legija, Schönštatska
skupina, pokret Milosrđa Božjeg i filijala Nard.
 Presveto Srce Isusovo je 23. lipnja 2017. (petak). Mise su u 8 sati i u 18.30. Ispovijed je pola
sata prije mise. Poslije večernje mise u petak je euharistijsko klanjanje. Na Srce Isusovo misa je i
Nard u 11 sati (od 10.30 ispovijed) i u Šagu u 17 sati (ispovijed od 16 sati)
 Rođenje sv. Ivana Kratitelja slavi se 24. lipnja 2017. (subota). Misa je u 8 sati.
 Na godišnjicu 107. brigade 28. lipnja 2017. (srijeda) misa za +branitelje 107. brigade i
domovinskog rata je u 18.30.
 Petrovo je 29. lipnja 2017. (četvrtak). Mise su u 8 sati i u 18.30.
 Čašćenje bl. Marije od Propetog Petković, svakog 9. u mjesecu, s litanijama, molitvom i
čašćenjem relikvija, a u srpnju trodevnica na čast bl. Marije Petković, 6. 7. i 8. srpnja s misom u
8 sati.
 Klečanje u Vinogradcima, 2. nedjelja poslije Srca Isusova, 2. srpnja 2017., misa u 11 sati.
 Prvi petak u ljetnom vremenu je 7. srpnja, 4. kolovoza i 1. rujna 2017. Ispovijed za prvi petak u
ljetnom vremenu je u petak u tom tjednu sata vremena prije jutanje mise. Pobožnost je na prvi
petak prije jutarnje mise s litanijama Srcu Isusovom.
 SV. ANA slavi se u svetištu sv. Ane u Bistrincima 26. srpnja (srijeda) s trodnevnicom od 23. 24.
i 25. srpnja s misom u 18 sati i ispovijedi od 17 sati. Na blagdan sv. Ane mise su u 7 sati, 8 sati,
9 sati i u 11 sati. Misa s blagoslovom djece i roditelja je u 19 sati. Ispovijed je uz mise.
 Snježna Gospa i Dan Domovinske zahvalnosti je 5. kolovoza 2017. (subota). Misa za
domovinu je u 8 sati.

 Devetnica za Veliku Gospu kod kapelice Gospe Lurdske u Valpovu kod groblja je od 6. do 14.
kolovoza u 19.30.
 Velika Gospa, Uznesenje BDM je 15. kolovoza (utorak). Mise u župnoj crkvi su u 8 sati i 9.30 i
kod kapelice Lurdske Gospe u 17 sati. Misa na crkveni god na Veliku Gospu u Gorici je u 11
sati.
 Sv. Rok je 16. kolovoza 2017. (srijeda). Misa u župnoj crkvi je u 8 sati, a zakladna misa za
pokojne grofove Valpovačke Normann-Prandau u kapelici sv. Roka je u 19 sati.
 Sv. Bartol, ap. 24. kolovoza 2017. (četvrtak). Misa u župnoj crkvi je u 8 sati. Crkveni god i misa
u Šagu je 11 sati.
 Crkva hrvatskih mučenika podignuta je na Udbini na čast svih hrvatskih mučenika u povijesti.
Dan hrvatskih mučenika slavi se na posljednju subotu u kolovozu. Hodočašće iz Valpova na
proslavu Dana hrvatskih mučenika na Udbinu planiramo 26. kolovoza 2017. (subota). Ostale
obavijesti na župnim oglasima.
 Mala Gospa je 8. rujna. Mise u župnoj crkvi su u 8 sati i 18.30.
 Tečaj priprave za ženidbu je 6. 7. 8. 13. 14. i 15. rujna 2017.(srijeda, četvrtak i petak) u 19.30
u pastoralnom centru.
 Obnova župnog doma se nastavlja radovima na pročeljima i u unutrašnjim radovima na prvom
katu. 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.
 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.
 Svete mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom redovito su u 8 sati, u 9.30 i u 18.30. Mise
radnim danom su u 18.30, subotom u 8 sati, osim u srpnju i kolovozu.
 Mise radnim danom od ponedjeljka, 3. srpnja do subote 2. rujna svakim radnim danom su u 8
sati (u ljetno vrijeme, srpanj i kolovoz). Nedjeljne mise su redovito u 8 sati, 9.30 i 18.30.
 Župni ured u ljetno vrijeme, srpanj i kolovoz, otvoren je od 9 do 11 sati. U ostalo vrijeme kroz
godinu otvoren je od ponedjeljka do petka od 9 sati do 11 sati i od 17 do 18 sati.
 Župni telefon je 031651513 i mobilni 0993305098
 Župna web stranica je www.zupa.valpovo.hr
 Župni e-mail adresa je zupa.valpovo@gmail.com
 Župni žiro račun je kod PBZ Valpovo, IBAN HR6923400091110101616
Zvonko Mrak, župnik

