ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO
ŽUPNI LISTIĆ BR. 11.
14. siječnja 2018. do 3. ožujka 2018.
2. razred
3. razred
prvopričesnici
dječja radionica Kod snaše
4. do 8. razred
dječji župni zbor Mirjam
1.do 8. razred
mali liturgijski čitači
4. do 8. razred
ministranti
dramska skupina
5. do 8. razred
liturgijski čitači
odrasli
1. razred srednje škole
TEEN STAR
2. razred srednje škole
krizmanici
mladi
srednjoškolci
župna kateheza za odrasle

ŽUPNA KATEHEZA - PROLJEĆE 2018.
utorak
10 sati ili 15 sati
srijeda
9:30 ili 16 sati
ponedjeljak
9 sati ili 16 sati
petak u 12.30

Erika Lovrić
Jasmina Cvenić
č. s. Danijela Škoro
Anica Zrna
Elizabeta Dinković
Božica Špoljarić
č. s. Danijela Škoro

petak u 11.30

č. s. Danijela Škoro

subota u 9 sati
subota u 10 sati

vlč. Mario Žigman, kapelan
Gorana Bebeši

drugi i četvrti petak
u mjesecu 19 sati
srijeda u 19:30

č.s. Ilirka Ivandić

utorak u 19.30
nedjelja u 19.30
drugi i četvrti četvrtak
u mjesecu u 19.30
prvi četvrtak u mjesecu u 19.30

Tatjana Kusalić
Ivana Horvat
vlč. Mario Žigman, kapelan
č. s. Ilirka Ivandić
Davor Šamadan
vlč. Mario Žigman, kapelan
č.s. Danijela Škoro
vlč. Zvonko Mrak, župnik

vlč. Zvonko Mrak, župnik
krsna kateheza
za roditelje i kumove
vlč. Zvonko Mrak, župnik
bračni susreti
treći četvrtak u mjesecu u 19.30
Župna kateheza za školsku djecu od prvopričesnika do krizmanika subotom:
Šag u 10 sati, Bocanjevci/Gorica u 11 sati, Vinogradci u 12 sati


















ŽUPNI URED

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

MISE, ISPOVIJED I PUČKE POBOŽNOSTI, ŽUPNE SKUPINE
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.
Ispovijed je svakim radnom dan pola sata prije mise i nedjeljom i blagdanom prije mise u 8 i prije mise u
18.30.
Krunica se moli pola sata prije svake mise u župnoj crkvi i svim filijalnim crkvama.
Marijina legija ima sastanak svaki utorak u 17 sati.
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.
Čašćenje bl. Marije od Propetog Petković, svakog 9. u mjesecu, s litanijama, molitvom i čašćenjem
relikvija, uz misu.
Članovi schönstatskog pokreta, štovatelji Majke Triputa Divne, imaju molitvu i mjesečni susret na treći
četvrtak u mjesecu poslije mise u crkvi.
Zajednica Vjera i svjetlo ima svoj mjesečni susret na četvrtu nedjelju u mjesecu poslije podne sa
sudjelovanjem na večernjoj misi.
Župni caritas trajno djeluje i pomaže potrebite u župi. Otvoren je redovito utorkom od 17 do 18 sati.
MJESEČNE OBAVIJESTI
Od 14. siječnja 2018. do 4. ožujka 2018.

 Molitvena osmina za jedinstvo kršćana održat će se od 18. do 25. siječnja 2018. pod geslom "Desnica
tvoja, Gospodine, snagom se prodiči".
 Dan Sjemeništa u župi Valpovo je u nedjelju 21. siječnja 2018. 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 2018. (srijeda) Misa sa svim ministrantima i
obnovom ministrantskih obećanja je u 18.30. Domjenak za ministrante i roditelje ministranata je u poslije
večernje mise.
 Prvi petak je 2. veljače i 2. ožujka. 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.
 Svijećnica ili Prikazanje Gospodinovo je 2. veljače 2018. (petak). Mise u župnoj crkvi su u 8 sati i 18.30.
Blagoslov svijeća je na obje mise.
 Sv. Blaž, b. mč. je 3. veljače 2018. (subota). Blagoslov grla je poslije jutarnje mise u 8 sati.
 Tečaj priprave za ženidbu je 7. 8. 9. 14. 15. i 16. veljače 2018. (srijeda, četvrtak i petak) u 19.30 u
pastoralnom centru.
 Bl. Alojzije Stepinac je 10. veljače 2018. (subota). Misa i pobožnost je u 8 sati.
 Gospa Lurdska, dan bolesnika je 11. veljače 2018. (nedjelja). Misa za bolesnike je u 11.30. Ispovijed za
bolesnike je od 10.30. Ostale mise su kao i svake nedjelje u 8 sati, u 9.30 i 18.30. Misa u Šagu na Lurdsku
Gospu je u 17 sati, a ispovijed od 16 sati.
 Čista srijeda ili Pepelnica je 14. veljače 2018. 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.
 Sv. Valentin je ove godine slavi se 15. veljače 2018. (četvrtak) jer je 14. veljače blagdan zapriječen
Čistom srijedom i prenosi se na sljedeći dan. Sv. Valentin posebno se slavi misom u Nardu u 11 sati i u
Bocanjevcima u 17 sati.
 Dekanatski susret bračnih parova za Valpovački dekanat 26. veljače 2018. (ponedjeljak) u 19 sati.
 KANONSKA VIZITACIJA – službeni pohod župi Đakovačko-osječkog nadbiskupa je u utorak, 27.
veljače 2018.
 NADBISKUPIJSKO HODOČAŠĆE Bl. Alojziju Stepincu, je 3. ožujka 2018. (subota) Cijena putovanja
bit će objavljena u redovnim župnim oglasima. Prijave su u župnom uredu s uplatom.
 Župno hodočašće bl. Mariji Petković na Korčulu je od 27. travnja do 30. travnja 2018. Cijena puta je 650
kn. Kontakt osoba č. s. Danijela Škoro.
 Upis misa za prvo polugodište 2018. 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 2018.
 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

