
Župni listić
br. 2 / 2022.

Dragi župljani, uskoro slavimo najveći kršćanski blagdan – Uskrs. Pripre-
mimo se za ovo slavlje! Sudjelujmo u obredima koji mu prethode. Ovo
su važni dani za nas vjernike pa ih mudro upotrijebimo da se još bolje
povežemo s našim Spasiteljem. Želim vam blagoslovljen Uskrs  i  neka
vas prati Svjetlo nade koja je zasjala iz Kristovog groba!

     dr. sc. Ivan Petrović
upravitelj župe Popovača

Svete mise i pobožnosti u župnoj crkvi
Nedjeljom: 8:00, 9:30, 11:00 sati
Radnim danom: od utorka do petka u 18:30 sati
Ispovijed: prije svetih misa, a nedjeljom prije jutarnje mise.
Krunica: pola sata prije svete mise.
Križni put: utorkom i petkom u 18:00 sati
Pobožnost milosrdnom Isusu: utorkom u 18:10 sati i nedjeljom u 9:15 sati
 → u korizmi je pobožnost utorkom u 17:45 sati.
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
→ Zovite u uredovno vrijeme. U drugo doba dana pošaljite poruku.
Budući da još traje pandemija virusa, u župni ured dođite najavljeni.
U dane od 13. do 20. travnja župni ured ne radi!

E-mail: zupa.popovaca@gmail.com
Web-stranica: www.zupa-sv-alojzija-gonzage.hr 
Facebook i instagram: Župa Popovača



Pripreme za prvu pričest i krizmu
3. travnja od 9:30 sati – nakon svete mise roditelji mogu uputiti pitanja
od 19. do 22. travnja – pripreme i generalne probe
Ostali termini bit će najavljeni na oglasima krajem ožujka.
Sva  djeca  su  pripuštena  sakramentima  neovisno  o  broju  dolazaka.
Obvezno je predati ispunjenu prijavnicu!
Takse za sakramente se ne naplaćuju. Umjesto toga roditelji su obavezni
sudjelovati u uređenju crkvenog okoliša od 11.  do 22. travnja u dogovoru
s vjeroučiteljem Danijelom. 
Na obredima će fotografirati službeni fotograf, a predbilježbe i plaćanje
za  fotografije  izvršite  kod  vjeroučitelja  u  tjednu  generalnih  probi.
Fotografije i uspomene preuzmite u foto-studiju. 
Djeca s najvećim brojem susreta u crkvi, bit će prigodno nagrađena.
23. travnja u 9:30 sati – prva pričest
24. travnja u 11:00 sati – sveta potvrda (krizmatelj biskup Vlado Košić)

Korizmena duhovna obnova
Dana 2. travnja od 17 sati održat će se u našoj župi korizmena duhovna
obnova. Vodit će je fra Matej Jovanovac. U 17 sati bit će predavanje na
temu „Isusove i naše kušnje”, nakon predavanja je klanjanje. Od 19 sati
imat ćemo pjevanu Večernju i nakon nje korizmeni koncert na kojem će
pjevati zbor župe Jakuševec iz Zagreba. Prije Večernje i nakon koncerta
družimo se u pastoralnom centru! 

Godišnji susret obitelji koje su krstile djecu
Dana 15.  svibnja  od  11  sati bio  bi  prvi  susret  obitelji  koje  žive  na
području  župe  i  koje  su  krstile  djecu  u  našoj  crkvi  u  vremenu  od  1.
siječnja 2020. do 31. prosinca 2021. Obitelji bi sudjelovale na svetoj misi i
nakon mise na domjenku u DVD-u. Molimo dođite i prijavite se za prvi
ovakav susret! Prijave traju do 3. svibnja. 



POHOD ŽUPNIKA ZA ISPOVIJED U KUĆI, korizma, 2022.
Posjećeni će biti vjernici (oko 200 vjernika) koji su na popisu korisnika!

Svi korisnici će prije pohoda dobiti prigodni poklon koji će podijeliti Bratovština.

Datum Vrijeme Raspored i smjer ulica
04.

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

od 14:00 Pergošića → Vinogradska Mikulanica

05.
travnja

9:30 - 12:30 Zagrebačka
od 14:00 Trnajec → Podbrđe

06.
travnja

9:30 – 13:00 Sisačka

07.
travnja

9:30 – 12:30
Veliko Brdo → Mučnjakova → Trnovka → 
        Jorgovana → Jelengradska

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

08.
travnja

9:30 – 12:30 Vinogradska → Raičevac

09.
travnja

9:30 – 12:30 Moslavačka → Kolodvorska → Jelačića

Korizmena župna ispovijed: 06. travnja od 16 sati.

Čišćenje župne crkve
Raspored pratite u župnim obavijestima i na web-stranici župe. Crkva
pripada vama, a kako je uređujete, tako će vas poticati na pobožnost.

Prikupljanje za izbjeglice iz Ukrajine
Dogovorom našeg župnog Caritasa sav prihod skupljen tijekom korizme
namijenit  ćemo  za  Ukrajinu.  Namjena  će  biti  na  sljedeći  način:
prikupljena novčana sredstva dat ćemo izbjeglicama koje se budu uselile
u  Hrvatsku.  U  akciju  se  možete  uključiti:  kupnjom  radova  kreativne
radionice,  uplatama  na  žiro  račun  župnog  Caritasa,  korizmenim
kuvetama i kutijicama. 
Uplate na žiro račun Caritasa: HR7023400091511029273 



DOGAĐANJA

08.
travnja

Noćni križni put Popovačom

Križni put započinje u 18:30 sati ispred župne crkve.
Lampaše za križni put uzmite ispred crkve.

10.
travnja

Cvjetnica

Slavimo Kristov svečani ulazak u Jeruzalem. 
Svete mise: 8:00, 9:30, 11:00 sati.

Sveta misa u 11:00 sati počinje procesijom od Trga kod rotora.
Maslinove grančice uzmite ispred crkve.  

14.
travnja

Veliki četvrtak

Spominjemo se Kristovog ustanovljenja euharistije.
Na svetu misu donesite korizmene kutijice i kuverte, 

odložite ih u košaricu ispred oltara.
Misa večere Gospodnje: 18:30 sati.

Druženje u pastoralnom centru: 22:00 sata.
Getsemanska ura: 23:00 sata.

Posljednje sate Velikog četvrtka provodimo u zajedništvu 
i molitvi s Kristom koji će uskoro trpjeti radi našeg spasenja.

15.
travnja

Veliki petak

Spominjemo se Kristove muke i smrti, dan provodimo u tišini.
Križni put: 15:00 sati.

Služba muke Gospodnje: 18:30 sati.
Obvezan je post i nemrs, suzdržite se od fizičkih poslova!

16.
travnja

Velika subota

Tijekom dana dolazimo na osobnu molitvu u crkvu.
Posjet Kristovu grobu: od 10:00 do 16:00 sati.

Uvečer započinje proslava najvećeg kršćanskog blagdana.
Vazmeno bdijenje: 20:00 sati.

Za bdijenje svijeće možete uzeti ispred crkve.

17.
travnja

Uskrs

Slavlje najvećeg kršćanskog blagdana, temelja naše vjere.
Svete mise: 8:00, 9:30, 11:00 sati.

Na kraju svih svetih misa bit će blagoslov hrane.


