ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO
ŽUPNI LISTIĆ BR. 12.
od 3. korizmene nedjelje, 4. ožujka 2018. do velike srijede, 28. ožujka 2018.






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

 Lukno i darovi za obnovu župnog doma skupljaju se uplatom u župnom uredu ili na žiro račun župe kod PBZ
Valpovo: HR6923400091110101616, poziv na broj: datum slanja, u opisu: za lukno ili obnovu župnog doma.
Hvala svima koji su ove godine već platili lukno. Hvala svima koji doprinose za obnovu župnog doma. Ove godine
obnavlja se ulično (zapadno) pročelje. Po mogućnosti obnovit će se i urediti jedan apartman na katu župnog doma
koji će biti namijenjen za još jednog svećenika u župi.
MJESEČNE OBAVIJESTI
 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.
 Odrasli liturgijski čitači imaju sastanak na drugi i četvrti petak u mjesecu u 19 sati. To je 9. i 23. ožujka 2018.
Voditelj je č. s. Ilirka Ivandić.
 Župni susret bračnih parova je u Valpovu, (3. četvrtak u mjesecu), 15. ožujka 2018. u 19 sati.
 Roditeljski sastanak za roditelje prvopričesnika: ponedjeljak, 12. ožujka 2018. u 19.30 u pastoralnom centru.
 Roditeljski sastanak za roditelje 1. razreda srednje škole: srijeda, 14. ožujka 2018. u 19.30 u pastoralnom centru.
 Roditeljski sastanak za roditelje krizmanika: ponedjeljak, 9. travnja 2018. u 19.30 u pastoralnom centru.
 XIII. križni put za mlade koji će se održati pod geslom Evo Jaganjca Božjeg (Iv 1,29b) krenut će iz mjesta
Vinogradci, filijale župe Valpovo, do Donjeg Miholjca. Održat će se u subotu, 17. ožujka 2018.
Mladi će se kretati na relaciji dugoj 24 km: Vinogradci – Tiborjanci – Veliškovci – Marijanci – Čamagajevci –
Radikovci – Miholjački Poreč – Rakitovica – Donji Miholjac. Dolazak i okupljanje je do 7:30 sati ispred filijalne
crkve u Vinogradcima.
Misa će biti po završetku Križnoga puta u župnoj crkvi sv. Mihaela, arkanđela, u Donjem Miholjcu oko 17:30 sati.
Prijevoz mladih doma iz Donjeg Miholjca organizira župa.
Pozivamo sve mlade na ovaj Križni put. Prijave kod kapelana. Prijave do 10. ožujka 2018.
 Pobožnost 13 utoraka sv. Antunu Padovanskom počinje 20. ožujka 2018. uz misu u 18:30.
 CVJETNICA, 25. ožujka 2018. (prilog za maslinove grančice je za župni caritas)
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:
Vinogradci u 8 sati, Nard u 8 sati, Šag 9:30, Bocanjevci u 9:30.
 Članovi schönstatskog pokreta, štovatelji Majke Triputa Divne, imaju molitvu i mjesečni susret na treći četvrtak
u mjesecu poslije mise u crkvi, 15. ožujka 2018. u 19 sati.
 Zajednica Vjera i svjetlo ima svoj mjesečni susret na četvrtu nedjelju u mjesecu poslije podne sa sudjelovanjem
na večernjoj misi, na Cvjetnicu, 25. ožujka 2018.
 Župni caritas trajno djeluje i pomaže potrebite u župi. Otvoren je redovito utorkom od 17 do 18 sati.
 Upis misa za drugo polugodište 2018. je u tijeku. Misne nakane za pokojne, na čast svetih, za duše u čistilištu, na
nakanu i druge nakane 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 ĐakovačkoOsječka, posebno zato što mnogi župnici i svećenici u Nadbiskupiji nemaju dovoljno misnih nakana. Na taj način i
njima se pomaže.
 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.

PRVA PRIČEST I KRIZMA






PRVA PRIČEST: župna crkva Valpovo, 15. travnja 2018. u 11 sati.
PRVA PRIČEST: iz Šaga u župnoj crkvi Valpovo, 15. travnja 2018. u 11 sati.
PRVA PRIČEST: u Nardu: 22. travnja 2018. u 11 sati.
PRVA PRIČEST: župna crkva Bocanjevci, 1. svibnja 2018. u 11 sati.
KRIZMA: župna crkva Valpovo, 6. svibnja 2018. u 11 sati (nedjelja).

ŽUPA VALPOVO - USKRSNA ISPOVIJED 2018.
VALPOVO, ŠKOLSKA DJECA
ponedjeljak, utorak, srijeda – samo poslije podne, četvrtak i petak,
12. do 16. ožujka 2018.
za vrijeme sata vjeronauka u školi
BOLESNICI FILIJALE
ŠAG
NARD
VINOGRADCI
BOCANJEVCI-GORICA

utorak, 20. ožujka od 9 sati
utorak, 20. ožujka od 9 sati
srijeda, 21. ožujka od 9 sati
srijeda, 21. ožujka od 10 sati

BOCANJEVCI, GORICA ispovijed za sve:
četvrtak 22. ožujka 2018.
14.30 do 15.30 - dok ima vjernika za ispovijed
BOLESNICI VALPOVO
Valpovo, bolesnici, koji mogu doći u crkvu,
četvrtak, 22. ožujka od 10 sati, misa u 11 sati
Valpovo, bolesnici, po kućama,
petak, 23. ožujka od 9 sati
VALPOVO, ispovijed za sve:

subota, 24. ožujka od 9 do 11 sati i od 16 do 17.30
pokorničko bogoslužje – ispit savjesti: u 9 sati i 16 sati

NARD, ŠAG, VINOGRADCI ispovijed za sve:
subota, 24. ožujka 2018.
od 15 sati - dok ima vjernika za ispovijed
VALPOVO, ispovijed za mlade:
utorak, 27. ožujka 2018. od 19 do 21 sati
ISPOVIJED U VALPOVAČKOM DEKANATU
ZA USKRS 2018.
petak, 16. ožujka 2018. Ladimirevci 15 sati do 17:30
subota, 17. ožujka 2018. Brođanci 10:30 do 12 sati
subota, 17. ožujka 2018. Belišće 15 sati do 17:30
utorak 20. ožujka 2018. Bizovac u 15 sati do 17:30
srijeda 21. ožujka 2018. Koška 15 sati do 17:30
četvrtak 22. ožujka 2018. Bocanjevci 14:30 do 15:30
četvrtak 22. ožujka 2018. Harkanovci 16 sati do 17:30
petak 23. ožujka 2018. Petrijevci 15 sati do 17:30
ponedjeljak, 26. ožujka 2018. BELIŠĆE ispovijed za mlade, od 20 do 21:30
Zvonko Mrak, župnik

