Župni listić
br. 1/2019.
Draga braćo i sestre,
upoznajmo se s novostima u našoj župi. Pročitajte u prvom
ovogodišnjem župnom listiću o događanjima u našoj župi. Želim vam na
početku jeseni Božji blagoslov u plodovima zemlje, radost u obitelji, a
svima koji su započeli novu školsku i akademsku godinu ustrajnost od
samog početka! Zajedno se družimo i molimo Božje smilovanje!
dr. sc. Ivan Petrović
upravitelj župe Popovača
Svete mise u župnoj crkvi
Od utorka do petka: 19:00 sati*
* od studenoga večernja sveta misa bit će u 18:30 sati
Nedjeljom: 8:00, 9:30, 11:00 sati
Ispovijeda se prije svete mise.
Krunicu molimo pola sata prije svete mise.
Utorkom prije svete mise: pobožnost Milosrdnom Isusu.
Župni ured
Radno vrijeme ureda: od utorka do petka, od 19:30 do 20:00 sati*
* od studenoga od 19:00 do 19:30 sati
Broj župnog ureda: 099/354-0453
Zovite u uredovno vrijeme. U drugo doba dana pošaljite poruku.
E-mail: zupa.popovaca@gmail.com
Župne internetske stranice
Web stranica: www.zupa-sv-alojzija-gonzage.hr
Facebook stranica: Župa Popovača
Pratite događanja na internetskim stranicama!

Termini župnih zajednica
Dječji zbor: subotom u 10:00 sati, pjeva nedjeljom u 9:30 sati.
Ministranti: subotom u 11:00 sati
Mješoviti zbor: utorkom u 20:00 sati, pjeva nedjeljom u 9:30 sati.
Zbor mladih: nedjeljom u 10:30 sati, pjeva nedjeljom u 11:00 sati.
Kreativna radionica i župni caritas: dvaput mjesečno
Bratovština bl. Alojzija: jednom mjesečno
Dramska skupina: po dogovoru
Caritas župe
Žiro račun caritasa: HR7023400091511029273
U caritas Biskupije proslijedili smo višak župnog posuđa, zimske
pokrivače i odjeću. Higijenske potrepštine odnijeli smo u Dom
Oborovo. Trenutno za Biskupiju skupljamo hranu. U pastoralni centar, u
radno vrijeme župnog ureda, možete donijeti ove namirnice: grah,
krumpir, voće, mast i prehrambene proizvode.
Stanje računa župnog caritasa: 44.660 kuna*
*Pomaganje potrebitih župljana bit će tijekom došašća.
Župni vjeronauk kandidata i kandidatkinja za sakramente
Drugi razred OŠ: susreti su po dogovoru, barem jednom mjesečno.
Treći razred OŠ: petkom, pola sata prije večernje mise i ostaju na misi.
Sedmi razred OŠ: susreti su po dogovoru, barem jednom mjesečno.
Osmi razredi OŠ: petkom, od večernje mise i pola sata nakon mise.
Svi župljani, a osobito navedeni razredi, sudjeluju nedjeljom na
svetoj misi. Kandidati za sakramente dužni su ispuniti prijavnice.
Listopadske pobožnosti
Tijekom listopada u molitvi krunice, prije svetih misa, pridružit će
se djeca koja se pripremaju za sakramente. U četvrtak, 17. listopada, u
18:30 sati, krunicu će predmoliti sedmi i osmi razredi. U petak, 18.
listopada, u 18:30 sati, krunicu će predmoliti drugi i treći razredi.

DOGAĐANJA
Postavljen kamen temeljac župne crkve (1935.)
13. listopada

13. listopada
9:30 sati
19. listopada
7:20 sati

Na nedjeljnim misama obilježit ćemo dan kada je bl.
Alojzije Stepinac blagoslovio kamen temeljac crkve.
Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje
Na dječjoj svetoj misi zahvalit ćemo Bogu na plodovima
koje nam daruje.
Hodočašće: Marija Bistrica
Hodočašće koje organizira župa Kutina za štovatelje
Božjeg milosrđa. Cijena prijevoza je 60 kuna.
Hodočašće: Vukovar

19. listopada

Hodočašće koje predvodi naš biskup. Cijena prijevoza
je 100 kuna, vrijeme polaska bit će naknadno oglašeno.
Misijska nedjelja

20. listopada

Na nedjeljnim svetim misama molit ćemo za kršćane u
misijskim zemljama i za sve misionare. Milostinja ove
nedjelje namijenjena je za misije.
Svi sveti

1. studenoga
Svete mise su u 8:00 i 11:00 sati.
Blagoslov grobova na popovačkom groblju
1. studenoga

Nakon svetih misa prvo ćemo imati zajedničku molitvu
na groblju, a zatim pojedinačni blagoslov grobova:
od 9:00 do 10:40 i od 12:00 do 13:30 sati.

2. studenoga
18:30 sati

Dušni dan
Sveta misa bit će u večernjem terminu.

Upisivanje misnih nakana obavlja se nakon svetih misa i to tek kada
završi izlazna pjesma ili osobno u radno vrijeme župnog ureda. Ne
upisuju se telefonskim razgovorima ili porukama nego uvijek osobno.

I. grupa

RASPORED ČIŠĆENJA CRKVE
Ulice: Sisačka, Braće Weiss, J. Banderiera,
M. Lovraka, N. Tesle, M. Trnine, J. Badalića,
Obleanov prolaz

5. X.
16. XI.

II.
grupa

Ulice: Radnička, Kolodvorska, Bana Jelačića,
Industrijska, Moslavačka, Hrvatskih branitelja

12. X.
23. XI.

III.
grupa

Ulice: I. Pergošića, Mikulanica, Ribnjača,
Čupora Moslavačkih, T. Bakača, Vinogr. Mikulanica

19. X.

IV.
grupa

Ulice: Krmelovac, Trnajec, , Trg grofova Erdodyja,
Voćarska, selo Podbrđe.

26. X.

V.
grupa

Ulice: Zagrebačka, A. Stepinca, Polakova, Raičevec,
A. Nemčića, Vinogradska, Z. Sever, J. Čuka

2. XI.

VI.
grupa

Ulice: Veliko Brdo, Trnovka, Gaborčina, Mučnjakova,
Garičinih Pavlina, Kutinska, Kraljice vinograda

9. XI.

Čišćenje crkve je podijeljeno na šest grupa koje se izmjenjuju.
Svi dobrovoljci neka se jave ranije,
a čisti se subotom u vrijeme koje se dogovori sa župnikom.
ŽUPNA SKRB U BOLNICI DR. IVAN BARBOT
Kontakt sestra u bolnici: sr. Zvjezdana Furjan
Ispovijed, bolesničko pomazanje i pričest za nemoćne, stare i umiruće je
po dogovoru, najčešće jednom tjedno oko 9 sati. Molimo zainteresirane
pacijente i njihovu rodbinu da obavijeste sr. Zvjezdanu ili dežurne na
odjelu ako žele primiti svećenika.
Mjesečni susret župnika s pacijentima bit će 16. listopada (od 9 sati):
Dopodne, odjeli: II.b → I.a → II.a → I.b → IX. → VI.
Popodne, odjeli: NGS → V. → III.a → III.b → III.c → III.d → III.e
Susret završava svetom misom u kapelici, oko 16:30 sati.

