ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO
ŽUPNI LISTIĆ BR. 8. JESEN 2017.
od Male Gospe, 8. rujna 2017. do Krista Kralja, 26. studenog 2017.
 ISPOVIJED I PUČKE POBOŽNOSTI:
Ispovijed je svakim radnom dan pola sata prije mise i nedjeljom i blagdanom prije mise u 8 i
prije mise u 18.30.
Listopadske pobožnosti su od 1. do 31. listopada pola sata prije mise.
Krunica se moli pola sata prije svake mise u župnoj i svim filijalnim crkvama.
Euharistijsko klanjanje je na drugi i četvrti četvrtak u mjesecu poslije mise.
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.
Prvi petak je 6. listopada i 3. studenog 2017. Ispovijed za prvi petak je u tom tjednu svaki dan
pola sata prije jutarnje 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.
Čašćenje bl. Marije od Propetog Petković, svakog 9. u mjesecu, s litanijama, molitvom i
čašćenjem relikvija, uz misu.
 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.
 Sastanak vjeroučitelja i animatora župne kateheze je u utorak 12. rujna 2017. u 19 sati.
 Blagdan Uzvišenja sv. Križa je 14. rujna. Misa u župnoj crkvi je u 18.30, a misa u kapelici na
groblju je u 17 sati.
 Ispovijed djece od 5. do 8. razreda na početku školske godine je u subotu, 16. rujna 2017. od 9
do 11 sati.
 Katehetska nedjelja i zaziv Duha Svetog na početku školske i vjeronaučne godine je u
nedjelju, 17. rujna na misi u 9.30.
 Upis prvopričesnika je u ponedjeljak, 18. rujna 2017. u 19 sati. (za upis trebaju doći i roditelji.)
 Upis za 1. r. sr. šk. u srijedu, 20. rujna 2017, u 19.30 (za upis trebaju doći i roditelji.)
 Upis za 2. r. sr. šk. – krizmanike - u utorak, 19. rujna 2017. u 19.30 (za upis trebaju doći i
roditelji.)
 BDM Kraljica krunice u Vinogradcima, crkveni god je 1. listopada 2017. misa u 11 sati.
 Misa zahvalnica za plodove zemlje i rada je u nedjelju, 8. listopada 2017., na misi u 9.30.

 Dan župnog pohoda Karmelu u Đakovačkoj Breznici je 15. listopada 2017. od 13 sati. U
pohodu se nosi prikupljena hrana u župi.
 Misijska nedjelja je 22. listopada 2017. Molitve i milostinja je za misije.
 Dekanatski susret bračnih parova valpovačkog dekanata je u ponedjeljak, 23. listopada 2017. u

Valpovu u pastoralnom centru u 19 sati.

 Regionalni seminar i edukacija caritasovih djelatnika i volontera za Valpovački i

Donjomiholjački dekanat bit će u ponedjeljak, 2. listopada 2017. u Valpovu u pastoralnom
centru od 16 do 19 sati.

 Predstavljanje prvopričesnika bit će u nedjelju, 29. listopada 2017. na misi u 9.30 sati.
 SVI SVETI su 1. studenog. 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.
 SVI SVETI Mise i blagoslov grobova na filijalama na Sve Svete:
Šag
9 sati misa i blagoslov grobova poslije mise (MŽ)
Nard
11 sati misa i blagoslov grobova poslije mise (MŽ)
Vinogradci
9 sati misa i blagoslov grobova poslije mise (ZM)
Bocanjevci
12 sati misa i blagoslov grobova poslije mise (ZM)
 Na Dušni dan, 2. studenog, 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. Misa u Bocanjevcima je u 17 sati.
 Nedjelja bračnih jubileja je 19. studenog 2017. /nedjelja/ 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.
 Sv. Cecilija, zaštitnica pjevača, je 22. studenog. Proslava sv. Cecilije bit će svečanom misom s
pjevanjem župnih zborova, u 18.30.
 Sv. Katarina je 25. studenog. Proslava sv. Katarine i crkvenog goda u Nardu je s misom u 11
sati.
 Obnova župnog doma se nastavlja na proljeće 2018. radovima na uličnom pročelju i u
unutrašnjim radovima na prvom katu. Darovi za obnovu župnog doma skupljaju se i ove godine,
ili 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.
 Lukno na filijalama:

Nard 8. listopada 2017. plaćanje lukna i zvonarine od 14:30 do 15:30
Šag 8. listopada 2017. plaćanje lukna od 16 do 17.30 sati
Vinogradci 12. studenog 2017. plaćanje lukna i zvonarine od 16 do 17 sati.

 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.
 Župni ured 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

