
Župni listić
br. 1 / 2021.

Dragi župljani, pročitajte u novom župnom listiću što nas očekuje
tijekom vremena adventa (došašća). Želim vam blagoslovljeno razdoblje
iščekivanja Kristovog dolaska. Okupljajmo se u crkvi. Molimo zagovor
sv. Alojzija Gonzage da nam Bog podari vedrinu u kriznom vremenu!

     dr. sc. Ivan Petrović
upravitelj župe Popovača

Svete mise i pobožnosti u župnoj crkvi
Nedjeljom: 8:00, 9:30, 11:00 sati
Radnim danom (osim u došašću): od utorka do petka u 18:30 sati
Zornice: od ponedjeljka do petka u 5:45 sati
Ispovijed: prije zornica i Večernjica, nedjeljom prije jutarnje mise

Jutarnje adventsko klanjanje: četvrtkom u 6:15 sati
Kateheze (predavanja) o Riječi Božjoj: petkom u došašću u 18:30 sati 
Večernjice: subotom uoči adventskih nedjelja u 18:30 sati
Devetnica Božiću: od 15. prosinca na zornicama
Tjedne rasporede pratite na oglasnoj ploči i web-stranici župe!

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.

U adventsko i božićno vrijeme dolasci u župni ured su prema do-
govoru sa župnikom. Tada će vam se župnik povratno javiti ako se ne javi
na vaš poziv u uredovno vrijeme.
E-mail: zupa.popovaca@gmail.com
Web- stranica: www.zupa-sv-alojzija-gonzage.hr 
Facebook i instagram: Župa Popovača



POHOD ŽUPNIKA ZA ISPOVIJED U KUĆI, došašće, 2021.
Posjećeni će biti vjernici (oko 200 vjernika) koji su na popisu korisnika!

Ako još netko želi da ga župnik pohodi za ispovijed u kući, neka se prijavi.

Datum Vrijeme Raspored i smjer ulica

13.
prosinca

9:30 - 12:30 Polakova → Mikulanica → Ribnjača

od 14:00 Pergošića → Vinogradska Mikulanica

14.
prosinca

9:30 - 12:30 Zagrebačka

od 14:00 Trnajec → Podbrđe

15.
prosinca

od 9:30
Veliko Brdo → Mučnjakova → Trnovka → 
        Jorgovana → Jelengradska

16.
prosinca

9:30 - 12:30 Sisačka

od 14:00
Stepinčeva → Badalića → Banderiera →
      Trnine → Weiss → Trg G. Erdodija

17.
prosinca

9:30 - 12 Vinogradska → Raičevac

od 14:00 Moslavačka → Kolodvorska → Jelačića

ŽUPNA BOŽIĆNA ISPOVIJED 
15. prosinca od 16 sati
Ispovijedaju svećenici s područja grada Popovače. 

ŽUPNA KATEHEZA
Pripreme za sakramente  u  godini u kojoj se nastavlja i izbijanje

pandemije  virusa  imat  ćemo  prema  dopisu iz  veljače  2021.  godine.
Ukratko: djeca (drugi, treći, sedmi i osmi razredi) se nakon svetih misa ili
pobožnosti upisuju na listu koja se nalazi u pastoralnom centru. Starija
djeca mogu to učiniti samostalno, mlađa uz pratnju roditelja. Sva djeca
dolaze jednom tjedno na svetu misu ili pobožnosti.  Na sakramente su
pripuštena sva djeca, neovisno o broju dolazaka. Organizirani župni vje-
ronauk  započet  ćemo najranije  u  travnju 2022.  godine.  Ako još  niste,
podsjećamo da predate prijavnice! Prijavnicu uzmite nakon svetih misa. 
Datum prve svete pričesti: 23. travnja u 9:30 sati
Datum svete krizme: 24. travnja u 11:00 sati (podjeljuje sisački biskup)



IZBORI ZA ŽUPNO PASTORALNO I EKONOMSKO VIJEĆE
Napokon,  nakon više od deset  godina imamo izbore za vijeća!

Svoje prijedloge kandidata mogli ste predati od rujna 2020. pa sve do
proljeća ove godine. Hvala svima koji su sudjelovali svojim prijedlozima
za kreiranje pastoralnog i ekonomskog vijeća! Većina predloženih kandi-
data pristala je ući u izbore za vijeća. 

Kako glasovati? Od 14. do 28. studenoga održavaju se izbori za
pastoralno i ekonomsko vijeće naše župe. Glasačke listiće preuzmite od
župnika.  Na listiću zaokružite  redni  broj  ispred svojeg kandidata.  Po-
trebno je zaokružiti tri kandidata za pastoralno vijeće i tri kandidata za
ekonomsko vijeće. Ispunjeni listić stavljate u kutiju koja se nalazi u crkvi.

Buduće pastoralno vijeće imat će sedam vijećnika. Buduće eko-
nomsko vijeće imat će troje vijećnika. Napominjemo da u pastoralno vi-
jeće ulazi troje vjernika prema funkciji koju vrše: Danijel Markešić (pred-
stavnik Bratovštine),  Zvjezdana Furjan (predstavnica bolnice)  i  Marina
Međimurec Čupić (predsjednica Caritasa). Ovih troje vjernika bit će pri-
sutni kod otvaranja kutije i brojenja glasova. Rezultati izbora bit će poz-
nati u prosincu. 

Predloženi kandidati za župno pastoralno vijeće 
(8 kandidata)

1. Bilić Prcić, Marija
2. Ćorković, Željko
3. Dutković, Vlado
4. Gosarić, Željko

5. Malekinušić, Domagoj
6. Nikolić, Mato
7. Pajer, Marina

8. Parić Ivičić, Lovro

Predloženi kandidati za župno ekonomsko vijeće 
(7 kandidata)

1. Ćorković, Željko
2. Horvat Dželalija, Sandra

3. Košćal, Marko
4. Lukšić, Goran

5. Lukšić, Zvonimir
6. Martinović, Branka

7. Nikolić, Mato



RASPORED ČIŠĆENJA CRKVE
Pratite ga u tjednim župnim oglasima. Čišćenje je raspoređeno na

sedam grupa u kojima su navedene ulice naše župe. Popis grupa po uli-
cama imate u prošlom listiću i na web-stranici župe. Hvala svima koji se
redovito javljate za čišćenje i uređenje crkve! Neka vas Gospodin obilno
blagoslovi na vašoj  žrtvi  za našu crkvicu.  Dragi vjernici,  crkva pripada
vama, a kako je uređujete, tako će vas poticati na pobožnost.

Posebna uređenja crkve za koja se prijavite župniku
Slaganje vanjskih jaslica: 18. prosinca od 10 sati
Božićno uređenje crkve (kićenje, jaslice, čišćenje): 20. prosinca od 17 sati

ŽUPNI CARITAS (pomaganje našim bližnjima)
Caritas je tijekom ove 2021. godine brinuo za 43 obitelji s područja župe.
Ukupno korisnika: 127 (od toga 46 maloljetnika)
Sadašnje stanje žiro računa Caritasa: 30.937 kuna
Članovi Caritasa podijelili su pakete četiri puta tijekom godine.
Napomena: župni Caritas ne isplaćuje novce potrebitima, nego kupuje
potrebne  proizvode  za  potrebite.  Ukoliko  trebate  pomoć,  javite  se  i
obrazložite svoju molbu.

Pomagali smo stradalima u potresu iz mjesta Novo Selo Glinsko
Naša župa je dva puta (06. siječnja i 28. kolovoza) podijelila nov-

čanu pomoć svim obiteljima koji žive u Novom Selu Glinskom.
Ukupno obitelji stradalih: 34 (101 vjernik)

Za stradale u potresu prikupljeno je 20.000 kuna, a još toliko smo
izdvojili iz blagajne Caritasa. Ukupno smo podijelili 40.000 kuna.  

Kako možete pomoći župnom Caritasu?
Kupite predmete koje izrađuju članice kreativne radionice.
Uključite se u kreativnu radionicu (susreti ponedjeljkom od 17 sati).
Uključite se u župni Caritas (susreti su jednom mjesečno).
Uključite se u Bratovštinu bl. Alojzija Stepinca (mjesečni susreti)
Uplatom na žiro račun Caritasa: HR7023400091511029273 


