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PSALAM (Psalam 31 iz kojeg je Blaženik preuzeo svoje geslo)
Tebi se, Gospodine, utječem, †
o, da se ne postidim nikada: *
u svojoj me pravdi izbavi!
Prikloni k meni uho svoje, *
pohiti da me oslobodiš!
Budi mi hrid zaštite, *
tvrđava spasenja.
Jer ti si hrid moja, tvrđava moja, *
radi svoga imena vodi me i ravnaj.
Izvuci me iz mreže koju mi zapeše, *
jer ti si moje utočište.
U tvoje ruke duh svoj predajem: *
otkupi me, Gospodine, Bože vjerni.
Ti mrziš one koji štuju ništavne kumire, *
a ja se u Gospodina uzdam.
Radosno ću klicat’ tvojoj milosti, †
jer si na moju bijedu pogledao, *
pomogao u tjeskobi duši mojoj.
Nisi me predao u ruke dušmana, *
noge si mi na prostran put izveo.
Smiluj mi se, Gospodine, jer sam u tjeskobi, *
od jada slabi mi oko, duša i tijelo.

Život mi se troši u gorčini, *
ljeta moja u jecanju.
U muci mi se iscrpila snaga *
i kosti su moje klonule.
Dušmanima svojim ruglo postadoh, †
susjedima podsmijeh, znancima strašilo; *
koji me vide vani, bježe od mene.
Nestalo me k’o mrtvaca iz sjećanja ljudi, *
postadoh k’o razbijena posuda.
Čujem šaputanje mnogih, užas odasvud: †
sastaju se protiv mene
i smišljaju kako da mi život oduzmu.
A ja se, Gospodine, u tebe uzdam; *
govorim: Ti si Bog moj!
U tvojoj je ruci sudbina moja: †
istrgni me iz ruke dušmana *
i onih koji me progone!
Rasvijetli lice nad slugom svojim, *
po svojoj me dobroti spasi.
Gospodine, ne bilo me stid što tebe zazvah! †
Neka se postide zlotvori, *
nek’ u podzemlju zamuknu.
Nek’ zanijeme usne lažljive †
koje protiv pravednika govore drsko, *
oholo i prezirno.

O, kako je velika, Gospodine, tvoja dobrota, *
koju čuvaš za one koji te se boje,
koju iskazuješ onima što se tebi utječu *
naočigled sinovima čovječjim.
Zaklanjaš ih štitom lica svoga *
od zavjera ljudskih;
u šatoru svom ih skrivaš *
od jezika svadljivih.
Blagoslovljen Gospodin, jer me obasu *
čudesnom dobrotom u gradu tvrdom.
U tjeskobi svojoj već mišljah: *
„Odbačen sam od pogleda tvoga.“
Ali ti si čuo glas mog zaziva *
dok sam tebi vapio.
Ljubite Gospodina, svi sveti njegovi: *
čuva Gospodin svoje vjernike,
a obilno vraća onima *
koji postupaju oholo.
Budite hrabri i jaka srca, *
svi koji se u Jahvu uzdate!
Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

MOLITVA ZA PROGLAŠENJE SVETIM
Gospodine Bože, izvore svetosti i milosti,
Blaženoga Alojzija, pastira i mučenika,
Pozvao si da ti služi
Kao navjestitelj i branitelj istine
i kao hrabri svjedok vjernosti Crkvi.
Poslušan tvojoj Riječi
I vođen Duhom tvoje ljubavi,
Zauzimao se za siromašne i obespravljene;
Ostavio nam je divno svjetlo čiste savjesti,
Pouzdanja u tebe i ustrajnosti u trpljenju.
Ponizno te molimo
Da nas obdariš svojom radošću
Te blaženog Alojzija ubrojiš
Među svece sveopće Crkve,
Da bismo ga mogli još predanije slijediti
I uteći se njegovu moćnom zagovoru
U svojim životnim potrebama.
Po njegovim molitvama jačaj proročki glasi Crkve
Koji širi nadu u dolazak tvoga kraljevstva,
Praćen blizinom i utjehom Blažene Djevice Marije,
Majke i Kraljice vjernoga ti naroda.
Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

LITANIJE BLAŽENOG ALOJZIJA STEPINCA

Sveta Marijo,
Bl. Alojzije Stepinče,
Pastiru siromašnih,
Hrabri svjedoče Božje ljubavi,
Branitelju crkvenog jedinstva,
Uzore kršćanske mirne savjesti,
Zrno umrlo za plodove vječnosti,
Jasni svjetioniče u tami nasilja,
Cvijete niknuli u vrtu Božje riječi,

Moli za nas!

Oče nebeski Bože,
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti Bože,
Sveto Trojstvo jedan Bože,
Isuse, dobri Pastiru,
Isuse, jakosti mučenika,
Isuse, učitelju apostola,
Isuse, svjetlosti istinita,
Isuse, dobroto beskrajna,
Isuse, kruno sviju svetih,

Smiluj nam se!

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!

Donositelju Kristove radosti ožalošćenima,
Zaštitniče potlačenih i napuštenih,
Protivniče svake nepravde,
Mudri učitelju bogobojaznosti i poštivanja života,
Propovjedniče pravednosti,
Gorljivi tražitelju pomirenja,
Revni graditelju sloge među narodima,
Budni čuvaru ljudskoga dostojanstva,
Neprijeporni zagovorniče vrijednosti obitelji,
Gromki glasu onih kojima je glas oduzet,
Potporo slabih i odbačenih,

Moli za nas!

Moli za nas!

Blaga roso duhovnih darova,
Žarka iskro svećeničke duhovnosti,
Vidljivi smjerokazu kršćanskoj mladeži,
Čisto ogledalo opraštanja neprijateljima,
Vjerni nasljedovatelju Kristova križa,
Navjestitelju Božje istine,
Uzorni častitelju Blažene Djevice Marije,
Primjeru ispovjednika Kristova imena,
Prokušani služitelju euharistijskoga otajstva,
Vjerodostojni pronositelju poniznosti,
Ljubitelju svete Majke Crkve,
Tješitelju nevino osuđenih,
Strpljivi hodočasniče na putu trpljenja,
Uresu crkvenoga zajedništva,

Moli za nas!

Neumorni suputniče klonulih,
Prijatelju svakoga čovjeka u potrebi,
Postojani stožeru u našim kušnjama,
Nesebični darivatelju primljenih dobara,
Promicatelju istinskoga domoljublja,
Dragocjeni daru Crkvi Hrvata,
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
smiluj se nama, Gospodine!

Moli za nas, blaženi Alojzije. *
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
Pomolimo se.
Gospodine, Bože naš, ti si blaženom Alojziju Stepincu dao
milost čvrste vjere u Isusa Krista i spremnost da trpi za
njega sve do mučeničke smrti. Pomozi nam slijediti njegov
primjer, da bismo ljubili Krista kako ga je on ljubio i služili
Crkvi kako joj je on služio.
Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

STEPINČEVA MOLITVA GOSPI ZA HRVATSKU
Zdravo Presveta Djevice i Majko Božja Marijo,
moćna zaštitnice naše domovine Hrvatske!
Premda nevrijedni da Ti služimo,
ipak uzdajući se u ljubav i divnu blagost Tvoju
izabiremo Te danas pred cijelim dvorom nebeskim
za Gospodaricu, odvjetnicu i majku svoju
i cijelog našega naroda
te čvrsto odlučujemo da ćemo Ti drage volje i vjerno služiti.
Molimo Te usrdno da nam svima
uz prijestolje Božanskog Sina isprosiš milost i milosrđe,
spasenje i blagoslov, pomoć i zaštitu
u svim pogibeljima i nevoljama.
Ti si Kraljica i Majka milosrđa,
Pomoćnica kršćana i Tješiteljica žalosnih.
Zato ti iskazujemo svoje djetinje pouzdanje
kako Ti je naš narod vazda kroz vjekove iskazivao.
Tvojoj majčinskoj zaštiti preporučujemo
svoje duhovne i svjetove poglavare, cijelu našu domovinu
i cijeli naš narod u ovim teškim vremenima kušnja.
Izmoli nam svima vjernost u katoličkoj vjeri,
da u krilu svete Crkve provodimo dane
u miru i bez straha, u blagostanju i poštenju
i tako zavrijedimo doći jednoć do vječnog života
da slavimo ondje trojedinog Boga uvijeke. Amen.

KRATKI ŽIVOTOPIS BLAŽENOG ALOJZIJA STEPINCA
Alojzije Stepinac rođen je 8. svibnja 1898. u
Brezariću, župa Krašić, a za svećenika je zaređen nakon
završenog studija u Rimu 26. listopada 1930. Za
nadbiskupa koadjutora zaređen je 24. lipnja 1934., a 7.
prosinca 1937. postaje zagrebački nadbiskup. Nadbiskup
Stepinac je aktivno sudjelovao u svim događajima Crkve,
zalagao se za katehizaciju djece i mladih te za duhovnu
obnovu čitavog Hrvatskog naroda.
Nakon što su komunisti došli na vlast uhićen je drugi
put 18. rujna 1946. kada započinje monitrani sudski proces
na kojem je Stepinac osuđen 11. listopada 1946. na 16
godina zatvora. Svoju kaznu izdržavao je do 5. prosinca
1951. u Lepoglavi, a zatim je premješten u kućni pritvor u
Krašić. Papa Pijo XII. imenovao ga je kardinalom 12.
siječnja 1953. Stepinac umire 10. veljače 1960. u Krašiću na
glasu svetosti i mučeništva.
Nadbiskup Alojzije Stepinac živio je i djelovao u vrlo
složenima povijesnim okolnostima nakon raspada AustroUgarske monarhije, stvaranja Kraljevine Srba Hrvata i
Slovenaca i stvaranja Jugoslavije. U svim tim trenucima
ostao je uvijek jasan i dosljedan, primjer i svjetionik Crkvi i
vjernicima. Nadbiskup Stepinac uvijek je ostao vjeran
biblijskim principima i evanđelju, a to je da su svi ljudi
Božja stvorenja te da bez obzira na vjersku ili nacionalnu

pripadnost imaju jednaka prava. Nije se dao zavesti poput
nekih usijanih glava kojih je bilo i među svećenicima i nije
postao sluga niti jednog političkog sistema ili ideologije, ni
desne ni lijeve. Tu je dao jasan primjer Crkvi i svećenicima,
Crkva nije i ne može postati zagovornik nečije politike ili
stranke, njezino poslanje je navještaj evanđelja. No to ne
znači da Crkva ne smije reći kako se nešto protivi njezinim
načelima i njezinom nauku, a političari kršćani koji su
pripadnici različitih stranaka neka ispitaju kako svoja
kršćanska načela usklađuju s načelima svoje stranke.
Jasno treba reći da ustaški režim, a osobito poglavnik
Pavelić nije nimalo simpatizirao Stepinca i često ga je
nazivao pogrdnim. Još je manje poznato da je ustaški režim
planirao uhititi Stepinca, no kasnije se od toga odustalo.
Stepinac je nemilosrdno osuđivao sva zlodjela i nepravde,
stoga nije bio dobar ni ustašama ni komunistima.
Zapravo jedina krivnja Stepinca je bila što nije
dopustio da bude sluga bilo kojem režimu, a shvatio je i da
nema smisla braniti se kad je osuda već unaprijed naručena
i napisana govoreći: „Pred sudom koji ima zadaću da izvrši
nalog stanovite organizacije ja se neću braniti. Strijeljajte
me!“ Pogađao je bit problema: „Moja je krivnja u tome što
nisam pao na koljena pred komunizmom, koji jedini vlada
u ovoj zemlji. Pred sudom se neću braniti i odbijam svaku
odvjetničku obranu te protiv osude, pa makar kakva ona
bila, neću stavljati priziva.“

STATUT BRATOVŠTINE
Zajednica „Bratovština blaženog Alojzija Stepinca“
vjerničko je društvo koje svoje sjedište ima u Popovači,
Kutinska 8, župa sv. Alojzija Gonzage. Tako će svoje
djelovanje Bratovština razvijati u župi svetog Alojzija
Gonzage. Bratovština će imati svoju zastavu, a bratimi
Bratovštine svoju odjeću.
I. Ciljevi Bratovštine
– poticati članstvo na življenu vjeru na načelima evanđelja i
Katoličke crkve, kako u osobnom životu tako i u
obiteljskom, kako bi drugim župljanima bili primjer
kršćanskog života
– riječi evanđelja pokušati staviti u kontekst današnjeg
vremena, kroz zajedničko bratimsko susretanje s posebnim
naglaskom na karitativno djelovanje prema bližnjemu u
potrebi
– razvijanje „međusobne bratske ljubavi“, a duh zajedništva
trebao bi biti prepoznatljiv znak kršćana i Crkve
(Bratovštine su uvijek njegovale taj duh)
– promovirati čašćenje blaženog Alojzija Stepinca (molitva,
razmišljanja, predavanja, križni put, hodočašća i dr.)
– pomagati u očuvaju kulturno-religijskog nasljeđa,
povezati se sa susjednim župama i poticati među
članovima hodočašća u svetišta naše Domovine

– među članstvom i drugim zainteresiranim vjernicima
poticati i učiti o osnovnim kršćanskim molitvama,
kontemplaciji i kršćanskoj meditaciji
– poticati članstvo na moralni život u skladu s učenjem
Katoličke crkve, djelotvornu međusobnu bratsku ljubav
živjeti svakodnevno, poticati i održavati tradicionalne
oblike vjerničkog liturgijskog života u župi svetog Alojzija
Gonzage u Popovači te okolnim župama kvalitetnim
programima i sadržajima
– u Bratovštini čuvati posebnosti moslavačke tradicije,
odnosno običaja i kulture grada Popovača sa susjednim
mjestima.
II. Članstvo u Bratovštini
Članstvo u Bratovštini blaženog Alojzija Stepinca
može se ostvariti na tri razine: 1. redovnim članstvom 2.
podupirajućim članstvom 3. počasnim članstvom.
1. Redovnim članom Bratovštine blaženog Alojzija
Stepinca može postati svaki katolik neovisno o spolu, s
prebivalištem u župi svetog Alojzija Gonzage i kutinskom
dekanatu, koji je spreman u život provoditi ciljeve
Bratovštine i ostale odredbe Statuta.
Članom Bratovštine može postati i svako dijete čiji
su otac ili majka članovi Bratovštine. To se odnosi na djecu
nakon primljene prve svete pričesti. U dobi od 15 godina
mladić ili djevojka s područja Kutinskog dekanata mogu

postati članovi Bratovštine ako sami zatraže nekoga od
članova Vodstva Bratovštine.
Ako Bratovštini kani pristupiti starija osoba, mora je
preporučivati njezina moralna prošlost ili čvrsta odluka za
moralno življenje budućnosti svojega života. U Bratovštinu
mogu biti primljeni punoljetni katolici koji nemaju
prebivalište u župi svetog Alojzija Gonzage u Popovači, ako
su voljni, prema mogućnostima, primjenjivati Statut
Bratovštine i podržavati vezu s Bratovštinom kroz
minimum aktivnosti od kojih su neizostavne: nazočnost na
godišnjoj skupštini i jednom od službenih bratimskih
okupljanja.
2. Podupirajućim članom može postati svaki katolik
neovisno o spolu koji će svojim povremenim dolascima
poduprijeti rad Bratovštine. Podupirajući članovi mogu
sudjelovati na svim aktivnostima Bratovštine, ali nemaju
pravo glasovanja kod izbora Vodstva ni kod drugih točaka
dnevnog reda skupštine. Za podupirajuće članove vodi se
knjiga podupirajućih članova gdje se bilježe njihova imena
te kontakt.
3. Počasnim članom postaje se na prijedlog Vodstva
Bratovštine, odnosno prihvaćanjem toga prijedloga
redovitih članova na godišnjoj skupštini. Od njega se
očekuje promicanje Bratovštine u sredini u kojoj živi i
djeluje. Počasnog člana zove se na godišnju skupštinu i
druge svečane prigode u životu Bratovštine. Postupak upisa

u Bratovštinu redovitih članova Punoljetna osoba
zainteresirana za ulazak u Bratovštinu obraća se pismeno
nekom od članova Vodstva. Ako se Vodstvo složi da
zainteresirana osoba može ući u Bratovštinu, dat će joj
Statut da ga prouči. Ostane li zainteresirana osoba nakon
čitanja Statuta pri odluci da se uključi u Bratovštinu,
popunit će obrazac molbe za primanje u Bratovštinu i
vlastoručno ga potpisati. Uprava prima kandidata u
Bratovštinu na godišnjoj skupštini. Nakon što se kandidatu
svečano odjene bratimsko odijelo na misi u čast bl. Alojzija
Stepinca, on postaje punopravni član. Tada i vlastoručno
popunjava pristupnicu u Bratovštinu. Ako je riječ o
maloljetnoj osobi, postupak je isti, samo što će se Statut
dati na proučavanje roditeljima kandidata, koji će nakon
toga supotpisati molbu djeteta i jamčiti da će im dijete
živjeti prema Statutu Bratovštine sukladno svojoj dobi.
Maloljetni član Bratovštine nije punopravni član sve do
stjecanja zakonske punoljetnosti i nema pravo glasa pri
izboru Vodstva Bratovštine. Izvanredno, u Vodstvo
Bratovštine mogu biti birani i mladići i djevojke s navršenih
15 godina života. Dužnost je Vodstva na godišnjoj skupštini
izvijestiti članstvo o primanju novih članova.
Prestanak članstva u Bratovštini Članom Bratovštine
prestaje se biti na tri načina: 1. svojevoljnom odlukom o
napuštanju Bratovštine, 2. isključenjem iz Bratovštine
(odluku donosi Vodstvo) zbog nepoštivanja ciljeva

Bratovštine i odredbi Statuta, 3. smrću. O isključenju iz
Bratovštine Vodstvo je dužno dotičnog člana obavijestiti u
pisanom obliku, a članove Bratovštine informirati o tome
na prvom zajedničkom sastanku.
IV. Službena odjeća Bratovštine
Službena nošnja članova Bratovštine regulirana je
pravilnikom o odjeći Bratovštine blaženog Alojzija
Stepinca. Sastoji od bijele albe s crvenim pojasom. Na
prednjoj strani (prsima) albe promjera 18 cm uvezen je
službeni znak Bratovštine odnosno „lik blaženog Alojzija
Stepinca“ s plavim križem, zlatnim pleterom i natpisom
crnih slova u krug: „Bratovština blaženog Alojzija Stepinca
i župa svetog Alojzija Gonzage Popovača“.
Član Bratovštine dužan je nositi bratimsku nošnju na
svim službenim okupljanjima Bratovštine:
– na misi godišnje skupštine,
– na svečanoj misi (proštenje) u čast sv. Alojziju Gonzagi,
zaštitniku Župe,
– u drugim situacijama: kada Vodstvo pozove članstvo na
odijevanje nošnje Bratovštine,
– strogo je zabranjena upotreba svečane nošnje u druge
svrhe bez dozvole Uprave.
Pri sprovodu člana Bratovštine svi su članovi
Bratovštine dužni ispratiti brata/sestru na vječni počinak
(odjeveni u bratimsku nošnju po dogovoru). Pratnju čini

šest članova Bratovštine. Ostali članovi su u sprovodnoj
povorci ispred svećenika, odmah iza muškaraca.
Bratovština će se priključiti misi za pokojnike na Dušni dan
u župi svetog Alojzija Gonzage i dati upisati misu za umrle
članove.
Na Veliki četvrtak je okupljanje članova Bratovštine.
Počinje u kasnim popodnevnim satima u župi. U skladu s
mogućnostima slijede zajednički obrok, večera, sveta misa
Večere Gospodnje (obred pranja nogu) u župnoj crkvi
svetog Alojzija Gonzage u Popovači te sudjelovanje na
Getsemankoj uri.
V. Uprava Bratovštine
Upravu Bratovštine bira skupština na prijedlog
trenutne Uprave. Dužnost članova Uprave traje pet godina,
a nakon isteka mandata mogu biti ponovno birani. Ako
neki član Uprave Bratovštine bude spriječen u vršenju
službe zbog bolesti ili smrti, na njegovo će mjesto Uprava
izabrati drugog člana Bratovštine. Uprava se treba sastati
barem dvaput godišnje, a po potrebi i češće.
Sastanke saziva predsjednik preko tajnika. Sastanak
se može održati ako je prisutna natpolovična većina (7)
članova Uprave (tj. barem 4 člana). Uprava Bratovštine
naziva se Veliko vijeće sedmorice, a čine je: 1. predsjednik
2. dopredsjednik 3. tajnik 4. ostali članovi.

Predsjednik se brine za cjelokupni rad Bratovštine.
On je duša Bratovštine, sve nadzire i o svemu vodi računa,
u zajedništvu s tajnikom planira i predlaže aktivnosti
Bratovštine.
Dopredsjednik zamjenjuje predsjednika Bratovštine
u slučaju njegove spriječenosti dolaska na skupštinu,
zajednički skup ili slično.
Tajnik vodi zapisnik sjednica koje priprema zajedno
s predsjednikom, priprema predavanja, organizira posjete
susjednim župama,organizira hodočašća; također vodi
ostalu administraciju Bratovštine te čuva pisanu arhivu
Bratovštine. Tajnik vodi tri knjige Bratovštine: Imenik
bratima (navode se ime i prezime bratima, datum
pristupanja Bratovštini te koje je funkcije u kojem periodu
pojedini bratim obnašao), Knjigu zapisnika skupština i
redovitih sastanaka Vodstva te knjigu evidencija o prometu.
VI. Duhovnik Bratovštine
Duhovnik Bratovštine je jedan od svećenika koji su
članovi Bratovštine, a ako nema članova svećenika, tada je
duhovnik župnik u Popovači.
VII. Izbori Uprave Bratovštine
Novu Upravu Bratovštine bira skupština na prijedlog
trenutnog Vodstva. Dužnost članova Bratovštine traje pet
godina, a nakon isteka mandata mogu biti ponovno birani.

Prvi saziv Vodstva održan je 10. 2. 2019. godine, a
sljedeći izbori održat će se 2024. godine, pa 2029. godine i
tako redom svakih pet godina. Izbori će se održavati na
godišnjoj skupštini u drugom tjednu veljače. Ako neki član
Vodstva Bratovštine bude spriječen u vršenju službe zbog
bolesti ili smrti, Vodstvo će na njegovo mjesto izabrati
drugog člana Bratovštine. Uprava se treba sastati barem
dvaput godišnje, a po potrebi i češće. Sastanke saziva
predsjednik Bratovštine preko tajnika. Sastanak se može
održati ako je prisutna natpolovična većina članova
Bratovštine (barem četiri člana Bratovštine).
VIII. Godišnja skupština
Redovita godišnja skupština Bratovštine blaženog
Alojzija Stepinca održavat će se drugi tjedan u veljači (oko
Stepinčeva 10. veljače) u prostorijama Pastoralnog centra,
Kutinska 8, Popovača, župa sv. Alojzija Gonzage.
Saziva se pismenim putem barem 8 dana prije održavanja,
s istaknutim dnevnim redom i vremenom održavanja.
Na godišnjoj skupštini predsjednik i tajnik podnose
izvještaj o radu Bratovštine. Svake pete godine godišnja
skupština je izborna. Na njoj mogu birati svi koji su
krizmani, a birani mogu biti svi koji su ostvarili zakonsku
punoljetnost, ili izvanredno mladić ili djevojka s navršenih
15 godina ako im članovi, vodeći računa o njihovoj dobi,
sposobnosti i zauzetosti, povjere mandat. Povjereni mandat

član može odbiti ako za to ima opravdan razlog. Vodstvo,
po potrebi, može sazvati izvanrednu skupštinu (pismeno ili,
ako okolnosti zahtijevaju, na drugi način). Skupštini
(redovitoj godišnjoj ili izvanrednoj) dužni su prisustvovati
svi članovi. Ako je netko opravdano spriječen, dužan je,
prije skupštine, opravdati svoj izostanak pismeno Vodstvu
ili usmeno predsjedniku. Skupština će se održati bez obzira
na broj okupljenih članova, a doneseni zaključci bit će
pravovaljani i obvezujući za sve.
IX. Završne odredbe
Svaki bratim dužan je pridržavati se ovog Statuta jer
o tome ovise normalan rad, napredak, ugled i opstanak
Bratovštine. Ovaj Statut nakon javne rasprave, izmjene i
nadopune od 13. siječnja 2019. godine prihvaćen je
jednoglasno sa 22 glasa na osnivačkoj skupštini Bratovštine
10. veljače 2019. godine. Za predsjednika Bratovštine
izabran je Dane Račić, za potpredsjednika Vladimir Golik i
tajnika Danijel Markešić. Statut Bratovštine može se
mijenjati na godišnjoj skupštini uz sudjelovanje
natpolovične većine članova.
Popovača, 10. veljače 2019. godine

