ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO
ŽUPNI LISTIĆ BR. 14. LJETNI
od Tijelova, 31. svibnja 2018. do Male Gospe, 8. rujna 2018.







ŽUPNI URED

Župni ured otvoren je od ponedjeljka do petka od 9:00 do 11:00 i od 17:00 do 18:00.
Župni ured u ljetno vrijeme, srpanj i kolovoz, otvoren je od 9:00 do 11:00.
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

ŽUPNI PASTORALNI PROGRAM
 Svete mise u župnoj crkvi u Valpovu nedjeljom redovito su u 8:00, 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, 2. srpnja 2018. do subote 1. rujna 2018. svakim radnim danom su u
8:00 (u ljetno vrijeme, srpanj i kolovoz). Nedjeljne mise su redovito u 8:00, 9:30 i 18:30.
 Ispovijed je svakim radnom dan pola sata prije mise i nedjeljom i blagdanom prije mise u 8:00 i prije
mise u 18:30 ili u 8:00 u ljeto vrijeme..
 Krunica se moli pola sata prije svake mise u župnoj i svim filijalnim crkvama.
 Marijina legija ima sastanak utorkom u 17:00.
 Euharistijsko klanjanje je na drugi i četvrti četvrtak u mjesecu poslije mise, osim u srpnju i kolovozu.
 Pokret Božjeg milosrđa ima mjesečni susret na prvi četvrtak u mjesecu poslije svete mise, osim u srpnju
i kolovozu.
 Članovi schönstatskog pokreta, štovatelji Majke Triputa Divne, imaju molitvu i mjesečni susret na treći
četvrtak u mjesecu poslije mise u crkvi, osim u srpnju i kolovozu.
 Molitveni krugovi po kućama u župi okupljaju se u 3 molitvene skupine: Marija Stanković - naselje D.
Cesarića, 6 članova, ponedjeljkom u 19:00; Anica Vukelić – naselje A. Šenoe, 7 članova, utorkom u
19:30; Ruža Marković – Učka, 7 članova, srijedom u 15:00.
 Zajednica Vjera i svjetlo ima svoj mjesečni susret na četvrtu nedjelju u mjesecu poslije podne sa
sudjelovanjem na večernjoj misi. To je 24. lipnja, osim u srpnju i kolovozu.
 Župni caritas trajno djeluje i pomaže potrebite u župi. Otvoren je utorkom od 17:00 do 18:00, osim u
srpnju i kolovozu.
 Mise na nakanu, bez datuma, jednako vrijede bili vi na njima ili ne, a korisne su svećenicima u
Nadbiskupiji Đakovačko-osječkoj, pa i u okolini, koji nemaju dovoljno misa ni za ovaj mjesec.
 Nadbiskupijska obljetnica: 10 godina uspostave Nadbiskupije i Crkvene pokrajine (metropolije)
Đakovačko-osječke. Proslava: metropolitansko hodočašće svećenika u Staru Gradišku, koje je bilo 16.
travnja 2018. (250 svećenika iz cijele metropolije i 5 nad-biskupa), hodočašće na Tekije, (Petrovaradin) 5.
kolovoza 2018. zatim hodočašće u Pleternicu, Gospi od suza, petak, 31. kolovoza 2018. (bit će
organizirano) i hodočašće u Đakovo, ponedjeljak, 1. listopada 2018. (bit će organizirano).

ŽUPNE MJESEČNE OBAVIJESTI
 TIJELOVO, 31. svibnja 2018. mise u župnoj crkvi redovite, u 8. sati, 9.30 i 18.30. Tijelovska procesija
je s misom u 9:30 uz puhački orkestar DVD Valpova. Pozvani su ovogodišnji prvopričesnici da sudjeluju
u tjelovskoj procesiji. Kretanje procesije po gradu će biti uobičajeno, kao i četiri sjenice. Kretanje je
ulicama: Trg kralja Tomislava, na desno od župno crkve, ulica Kralja P. Krešimira IV, lijevo, preko
mosta Karašice do raskršća sa ulicom Matije Gupca, zatim lijevo ulicom M. Gupca do mosta na Karašici,
a onda opet lijevo Trgom kralja Tomislava. Molimo župljane koji su pripremali sjenice da ih pripreme i
ove godine: molitvene skupine Marijina legija, Schönstatska skupina, pokret Milosrđa Božjeg i članovi
župnog zbora.
 Prvi petak je 1. lipnja 2018. i 7. rujna 2018. Ispovijed za prvi petak je od ponedjeljka do petka pola sata
prije večernje mise. Ispit savjesti je na prvi petak u 17:30. Pobožnost je na prvi petak poslije večernje
mise s litanijama Srcu Isusovom i euharistijskim blagoslovom. Na prvi petak 6. srpnju i 3. kolovoza
ispovijed je samo petkom, od 7:00 do mise u 8:00. Poslije mise je pobožnost Srcu Isusovom.

 Presveto Srce Isusovo je 8. lipnja 2018. (petak). Mise su u 8:00 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 11:00 (od
10:30 ispovijed) i u Šagu u 16:00 (ispovijed od 15:00)
 Pobožnost 13 utoraka sv. Antunu Padovanskom do 12. lipnja 2018. uz misu u 18:30.
 Sv. Antun Padovanski je 13. lipnja 2017. (srijeda). Mise su u 8:00 i u 18:30. Ispovijed je pola sata prije
mise. Na sv. Antuna misa je i u filijali Vinogradci u 11:00. Na sv. Antuna misa je i u Bocanjevcima u
17:00.
 Klečanje u Vinogradcima, 2. nedjelja poslije Srca Isusova, 17. lipnja 2018. misa u 9:30.
 Izlet župnih suradnika: 22. lipnja 2018. na izletištu kod Draguna Kune, na cesti prema Ladimirevcima,
od 11:00 do 16:00. Pozvani su ministranti s roditeljima, bračni parovi, vjeroučitelji i oni koji se jave, uz
sudjelovanje od 30,00 kn.
 Rođenje sv. Ivana Kratitelja slavi se 24. lipnja 2018. (nedjelja). Mise su u 8:00. 9:30 i 18:30.
 Na godišnjicu 107. brigade 28. lipnja 2018. (četvrtak) misa za +branitelje 107. brigade i domovinskog
rata je u 18:30.
 Petrovo je 29. lipnja 2018. (petak). Mise su u 8:00 i u 18:30.
 Čašćenje bl. Marije od Propetog Petković, svakog 9. u mjesecu, s litanijama, molitvom i čašćenjem
relikvija, a u srpnju trodnevnica na čast bl. Marije Petković, 6. 7. i 8. srpnja s misom u 8:00.
 SV. Ana slavi se u svetištu sv. Ane u Bistrincima, 26. srpnja 2018. (četvrtak) s trodnevnicom od 23. 24. i
25. srpnja s misom u 18:00 i ispovijedi od 17:00. Na blagdan sv. Ane mise su u 7:00, 8:00, 9:00 i u 11:00.
Misa s blagoslovom djece i roditelja je u 19:00. Ispovijed je uz mise.
 Snježna Gospa i Dan Domovinske zahvalnosti je 5. kolovoza 2018. (nedjelja). Misa za domovinu je u
8:00, ostale mise su u 9:30 i 18:30.
 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 2018. (srijeda). Mise u župnoj crkvi su u 8:00 i 9:30 i
kod kapelice Lurdske Gospe u 17:00. Misa na crkveni god na Veliku Gospu u Gorici je u 11:00.
 Sv. Rok je 16. kolovoza 2018. (četvrtak). Misa u župnoj crkvi je u 8:00, a zakladna misa za pokojne
grofove Valpovačke Normann-Prandau u kapelici sv. Roka je u 19:00.
 Sv. Bartol, ap. 24. kolovoza 2018. (petak). Misa u župnoj crkvi je u 8:00. Crkveni god i misa u Šagu je
11:00.
 Mala Gospa je 8. rujna 2018. (subota). Mise u župnoj crkvi su u 8:00 i 18:30.
 Tečaj priprave za ženidbu je 5. 6. 7. 12. 13. i 14. rujna 2018.(srijeda, četvrtak i petak) u 19:30 u
pastoralnom centru.
 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.
Zvonko Mrak, župnik

