Župni listić
br. 4/2020.
Draga braćo i sestre,
pročitajte novi župni listić. Pribilježite si važnije termine koji nas
očekuju tijekom lipnja. Želim vam svima sretnu blagoslovljenu proslavu
zaštitnika župe sv. Alojzija Gonzage!
dr. sc. Ivan Petrović
upravitelj župe Popovača
Svete mise i pobožnosti u župnoj crkvi
Nedjeljom: 8:00, 9:30, 11:00 sati
Od utorka do petka: 18:30 sati
Ispovijeda se prije svete mise, nedjeljom samo prije jutarnje svete mise.
Krunicu molimo pola sata prije svete mise.
Utorkom prije svete mise: pobožnost Milosrdnom Isusu
Napomena preventivnih mjera zaštite od koronavirusa
U crkvi su označena sjedeća mjesta. Sjednite uz ukućane/prijatelje.
Tko će ući u crkvu, neka na ulazu dezinficira ruke.
Osobe koje su zadnja dva tjedna: (a) boravile u inozemstvu ili (b) imale
duži bliski kontakt s osobama iz inozemstva – bilo bi dobro da drže distancu i nedjeljom sudjeluju na svetoj misi ostajući u crkvenom dvorištu.
Župni ured
Radno vrijeme ureda: od utorka do petka, od 19:00 do 19:30 sati
Broj župnog ureda: 099/354-0453 Kontaktirajte pozivima, porukama.
Zovite u uredovno vrijeme. U drugo doba dana pošaljite poruku.
E-mail: zupa.popovaca@gmail.com
Izašla je župnikova knjiga propovijedi
Nabavite u uredu knjigu propovijedi „Obzor nade“. Cijena: 50 kuna

RASPORED ČIŠĆENJA CRKVE (subotom oko 13:30 ili kasnije)
Čišćenje je uz pojačane higijenske mjere.
Molimo da se prijavite na mob. 099/354-0453 u uredovno vrijeme
I. grupa

Ulice: Zagrebačka, Preporoda, Stuparića,
Vlahinićka, Weiss, Tesle, Trnine

20. 06.

II. grupa

Ulice: Stepinčeva, Raičevac, Nemčićeva, Lovraka,
Banderiera, Badalića

27. 06.

III. grupa

Ulice: Sisačka, Pergošićeva

04. 07.

IV. grupa

Ulice: Trg G. Erdodyja, Moslavačka, Kolodvorska,
Industrijska, Radnička, Vin. Mikulanica

11. 07.

V. grupa

Ulice: Sever, Vinogradska, Polakova, Jelengradska,
Jaglaca, Ruža, Jorgovana

18. 07.

VI. grupa

Ulice: Hrvatskih Branitelja, Jelačića, Mikulanica,
Bakača, Slatinska, Čupora, Ribnjača

06.06.

VII. grupa

Ulice: Voćarska, Krmelovac, Trnajec, Podbrđe,
V. Brdo, Pavlina, Trnovka, Mučnjakova, Gaborčina

13.06.

! Prijavite se za uređivanje crkve i okoliša povodom proslave Alojzijeva !

Susreti župnih zajednica
Dječji zbor: subotom u 10:00 sati, pjeva nedjeljom u 9:30 sati
Dječja skupina čitača i dramska: subotom u 11:00 sati
Ministranti: subotom u 11:00 sati
Mješoviti zbor: utorkom u 19:30 sati, pjeva nedjeljom u 9:30 sati
Zbor mladih: nedjeljom u 10:30 sati, pjeva nedjeljom u 11:00 sati
Bratovština bl. Alojzija: jednom mjesečno (04.06., 18.06., 03.07.)
Članovi župnog caritasa: jednom mjesečno
Kreativna radionica: ponedjeljkom u 18 sati
Župni vjeronauk za prvu pričest i krizmu: prema rasporedu petkom

DOGAĐANJA
Sveta misa u Podbrđu
05. lipnja
18:30 sati

11. lipnja
9:30 sati

Blagoslovit ćemo elektrificirano zvono i radove na DVD-u.
Prije svete mise bit će molitva kod spomenika
za sve poginule i preminule branitelje i vatrogasce.
Nakon mise je domjenak u DVD-u Popovača.
Tijelovo i procesija
Sveta misa započinje u 9:30 sati.
Procesija: nakon mise, po ulicama koje okružuju crkvu.
Naknadni blagoslov obitelji

13. i 14.
lipnja

Svi koji niste bili u mogućnosti primiti svećenika na blagoslov obitelji, sada možete to učiniti.
Sa župnikom dogovorite vrijeme dolaska.
Ekonomski izvještaj i planovi

14. lipnja

Na nedjeljnim svetim misama, umjesto župnih obavijesti,
moći ćete čuti o svim važnijim ulaganjima u župu i planovima koje bismo mogli ostvariti.
Roditeljski sastanak za prvu pričest

14. lipnja
9:30 sati

30. lipnja
18:30 sati
03. srpnja
18:30 sati

Nakon svete mise bit će sastanak roditelja za proslavu sakramenata. S roditeljima prvopričesnika razgovarat ćemo o
terminu prve svete ispovijedi i terminu prve svete pričesti.
U planu je da prva sveta ispovijed bude krajem ovog mjeseca, a prva sveta pričest u drugoj polovici rujna.
Sveti Petar i Pavao
Svetu misu za apostole slavit ćemo u utorak.
Sveti Toma Apostol
Sveta misa za zaštitnika stare crkve u Moslavina gradu.
Prije mise, oko 18 sati, klanjanje koje predvodi Bratovština.

ŽUPNA SKRB U BOLNICI DR. IVAN BARBOT
Krajem lipnja će župnik obići vjernike u bolnici. Korisnici će imati svoj
mjesečni susret po odjelima, mogućnost za ispovijed i slavlje svete mise.

PROSLAVA SV. ALOJZIJA GONZAGE
Župna ispovijed, klanjanje, sveta misa
19. lipnja
od 17 sati

Od 17 sati imate mogućnost za ispovijed. Svećenici iz
okolnih župa bit će na raspolaganju za ispovijed.
Klanjanje koje predvode mladi od 17:45 sati.
Svetu misu u 18:30 sati predslavi:
vlč. Mato Sukalić, ludinski župnik
Sveta misa bdijenja i domjenak

20. lipnja
18:30 sati

Večernju svetu misu predslavi:
preč. Josip Samaržija, petrinjski župnik
Poslije je domjenak za sve koji su sudjelovali na misi!
Proslava na nedjeljnim svetim misama

21. lipnja

Misu u 8 sati predslavi župnik, a u 9:30 i 11 sati predslavi:
vlč. Ivica Cujzek, odgojitelj u bogoslovnom sjemeništu

POHOD ŽUPNIKA ZA ISPOVIJED U KUĆI (190 korisnika)
Datum
08. VI.
09. VI.

Vrijeme
9:30 - 12:30

Polakova → Mikulanica → Ribnjača

od 14:00

Pergošića → Vinogradska Mikulanica
Zagrebačka

9:30 - 12:30
od 14:00
9:30 - 12:30

10. VI.

11. VI.
12. VI.

Raspored i smjer ulica

Trnajec → Podbrđe
Sisačka

od 14:00

Stepinčeva → Badalića → Banderiera →
Trnine → Weiss → Trg G. Erdodija

od 15:00

Veliko Brdo → Mučnjakova → Trnovka →
Jorgovana → Jelengradska

9:30 - 12

Vinogradska → Raičevac

od 14:00

Moslavačka → Kolodvorska → Jelačića

Napomena: posjećeni će biti vjernici koji su župnika primili na prošloj
ispovijedi. Ako ste u navedeno vrijeme spriječeni, javite župniku.

