Župni listić
br. 2/2019.
Draga braćo i sestre,
upoznajmo se s novostima u našoj župi. Listić obuhvaća period
od sredine studenoga do Božića. Čuvajte župni listić! Želim vam
blagoslovljen početak adventskog vremena u kojem očekujemo rođenje
našeg Spasitelja!
dr. sc. Ivan Petrović
upravitelj župe Popovača
Svete mise u župnoj crkvi
Nedjeljom: 8:00, 9:30, 11:00 sati
Od utorka do petka: 18:30 sati. U došašću nema večernjih svetih misa!
Zornice u došašću: od ponedjeljka do petka u 6:00 sati
Večernjice subotama: 30. studenoga, 7., 14. i 21. prosinca u 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.
Župni ured
Radno vrijeme ureda: od utorka do petka, od 19:00 do 19:30 sati
Tijekom došašća: od utorka do petka, od 6:30 do 7:00 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

Termini župnih zajednica
Dječji zbor: subotom u 10:00 sati, pjeva nedjeljom u 9:30 sati
Dječja kreativna radionica: subota, 9. i 16. studenoga u 11:00 sati
Dječja skupina čitača: subotom u 10:50 sati
Dječja dramska skupina: u subotu 23. studenoga 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
Kreativna radionica i župni caritas: ponedjeljkom u 18:00 sati
Bratovština bl. Alojzija: jednom mjesečno, 14. studenoga
Žiro računi župe
Glavni račun: HR4723400091100182889
Preko glavnog računa vrši se financijsko upravljanje župe. Na glavni
račun možete uplatiti nevezane darove.
Caritas: HR7023400091511029273
Račun caritasa služi za pomoć župljanima u potrebi. Na račun caritasa
možete uplatiti humanitarnu pomoć za župljane naše župe.
Obiteljski dar: HR9123400091511040244
Račun koji služi za plaćanje većih izdataka o kojima možete čuti u
župnim obavijestima. Na ovaj račun uplaćujete godišnji obiteljski dar,
darove tijekom blagoslova obitelji i darove koji imaju specifičnu
namjenu.
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.
Sudjelovanje nedjeljom i blagdanima na svetoj misi.
* U prosincu umjesto susreta dolaze subotom na večernjice!

DOGAĐANJA
14.
studenoga
22.
studenoga
24.
studenoga

Klanjanje prije svete mise
U 18:00 sati bit će klanjanje koje predvodi Bratovština.
Sveta Cecilija, zaštitnica crkvenih pjevača
Sveta misa u župnoj crkvi u 18:30 sati.
Nakon svete mise je domjenak za sve članove zborova.
Nedjelja Krista Kralja
Završetak liturgijske godine.
Nakon misa je prodaja adventskih vjenčića za caritas.
Započinjemo moliti časoslov (večernjice)

30.
studenoga

1.
prosinca
18.
prosinca

Subotama uoči nedjelja u došašću u 18:30 sati
molit ćemo časoslov koji završava
paljenjem adventske svijeće ispred crkve.
Dana 30. XI. pjevanje predvodi crk. zbor iz Jakuševca,
a kasnije će pjevanje predvoditi naš mješoviti zbor.
Nakon obreda je druženje uz čaj i kuhano vino.
Mučeništvo vlč. Dragutina Delije (1945.)
Na nedjeljnim svetim misama obilježit ćemo
godišnjicu mučeništva prvog upravitelja župe Popovača.
Župna božićna ispovijed
Ispovijed je u dva termina: 10:00 i 16:00 sati.
Pripremite se koristeći župni letak ispita savjesti!
Badnjak

24.
prosinca

25.
prosinca

Nema mise zornice!
Polnoćke su tri: 18:30, 20:30, 24:00 sati.
Dvadesetak minuta prije polnoćki je prikaz živih jaslica.
Božić
Svete mise prema nedjeljnom rasporedu:
8:00, 9:30, 11:00 sati.

RASPORED DUŽNOSTI

I. grupa

II. grupa

III. grupa

IV. grupa

Ulice: Sisačka, Braće Weiss,
J. Banderiera, M. Lovraka,
N. Tesle, M. Trnine,
J. Badalića, Obleanov prolaz
Ulice: Radnička,
Kolodvorska, Bana Jelačića,
Industrijska, Moslavačka,
Hrvatskih branitelja
Ulice: I. Pergošića,
Mikulanica, Ribnjača,
Čupora Moslavačkih,
T. Bakača, Vinog. Mikulanica
Ulice: Krmelovac, Trnajec,
Trg grofova Erdodyja,
Voćarska, Podbrđe

ČIŠĆENJE
CRKVE

KUHANJE
ČAJA/VINA

16. XI.

Večernjica
30. XI.
21. XII.

23. XI.

Jedna zornica
u prvom
tjednu
došašća.

30. XI.

Večernjica
7. XII.

7. XII.

Jedna zornica
u drugom
tjednu
došašća.

Ulice: Zagrebačka, A.
Stepinca, Polakova, Raičevec,
Večernjica
14. XII.
V. grupa
A. Nemčića, Vinogradska,
14. XII.
Z. Sever, J. Čuka
Ulice: Veliko Brdo, Trnovka,
Jedna zornica
Gaborčina, Mučnjakova,
u trećem
21. XII.
VI. grupa
Garičinih Pavlina, Kutinska,
tjednu
Kraljice vinograda
došašća.
Čišćenje: Vrijeme za čišćenje crkve dogovarate šest dana prije čišćenja,
dakle u nedjelju nakon svetih misa. Obavijestite župnika kada u
poslijepodnevnim satima želite čistiti.
Kuhanje: Javite se župniku ako želite za župljane kuhati čaj i vino u
došašću. Svaka grupa kuha ili prije jedne zornice u tjednu (da bude
spremno do 6:30) ili prije večernjice (da bude spremno do 19:15).
Namirnice ćete dobiti od župnika. Ako je netko voljan darivati vino, neka
se javi. Ključ od pastoralnog centra preuzimate dan prije kuhanja.

Dragi župljani,
za veliku božićnu ispovijed pripremite se sadržajem ovog letka u
kojem možete pročitati ispit savjesti. Ispit savjesti jest dobra priprema za
svaku ispovijed. Tijekom ispita savjesti razmišljamo što smo sve od prošle
ispovijedi pa do danas dobroga propustili ili lošega učinili. Takav sadržaj
upamtimo, pokajmo se i na ispovijedi izrecimo.
dr. sc. Ivan Petrović
upravitelj župe Popovača
Ispovijed nemoćnih
U tijeku je izrada novog popisa nemoćnih, bolesnih ili starih koji
žive na području naše župe. Ako možete, dovedite ih na župnu božićnu
ispovijed, ali se obavezno javite župniku kako bi ih pribilježio. Posjet
nemoćnima koji uključuje ispovijed, pričest i bolesničko pomazanje ovog
će puta zbog izrade novog popisa biti u siječnju 2020. godine.
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 13. studenoga (od 9 sati):
Dopodne, odjeli: II.b → I.a → II.a → I.b → IX. → VI. → NGS → V.
Sveta misa u kapelici: 14:00 sati.
Popodne, odjeli: VIII.a → III.a → III.b → III.c → III.d → III.e
Božićna ispovijed po odjelima: 16. prosinca (od 10 do 12 sati)
U prosincu je umjesto mjesečnog susreta božićna ispovijed.
U siječnju nastavljamo s mjesečnim susretima.

