Župni listić
br. 1/2020.
Draga braćo i sestre,
upoznajmo se s novostima u našoj župi. Listić obuhvaća vrijeme
veljače i ožujka. Čuvajte župni listić! Pozivam da sudjelujete u župnim
događanjima jer ove godine obilježavamo 75 godina župe.
dr. sc. Ivan Petrović
upravitelj župe Popovača
Svete mise i pobožnosti u župnoj crkvi
Nedjeljom: 8:00, 9:30, 11:00 sati
Od utorka do petka: 18:30 sati
Ispovijeda se prije svete mise, nedjeljom samo prije jutarnje svete mise.
Krunicu molimo pola sata prije svete mise.
Utorkom: pobožnost Milosrdnom Isusu.
Križni put u korizmi: utorkom i petkom u 18:00 sati (prije svete mise)
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.
E-mail: zupa.popovaca@gmail.com
Žiro računi župe
Glavni račun: HR4723400091100182889
Caritas: HR7023400091511029273
Obiteljski dar: HR9123400091511040244
Zaručnički tečaj u našoj župi: 29. ‒ 30. svibnja i 5. ‒ 6. lipnja.
Susreti su u 20 sati. Prijava isključivo preko stranice Biskupije!

Dječji zbor: subotom u 10:00 sati, pjeva nedjeljom u 9:30 sati
Dječja skupina čitača i dramska: subotom 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
Bratovština bl. Alojzija: jednom mjesečno (09.02., 12.03.)
Članovi župnog caritasa: jednom mjesečno
Kreativna radionica: ponedjeljkom u 18 sati
Župni vjeronauk
Drugi i sedmi razredi: jednom mjesečno četvrtkom
Prvopričesnici: petkom od 18 sati. Krizmanici: petkom od 18:30 sati.
Prva pričest: 26. travnja. Krizma: 25. travnja (podijelit će je naš biskup).
RASPORED ČIŠĆENJA CRKVE (subotom oko 13:30 ili kasnije)
Napravljene su nove grupe! U svakoj grupi nalazi se oko 130 obitelji.
I. grupa

Ulice: Zagrebačka, Preporoda, Stuparića,
Vlahinićka, Weiss, Tesle, Trnine

14.03.

II. grupa

Ulice: Stepinčeva, Raičevac, Nemčićeva, Lovraka,
Banderiera, Badalića

21.03.

III. grupa

Ulice: Sisačka, Pergošićeva

28.03.

IV. grupa

Ulice: Trg G. Erdodyja, Moslavačka, Kolodvorska,
Industrijska, Radnička, Vin. Mikulanica

15.02.

V. grupa

Ulice: Sever, Vinogradska, Polakova, Jelengradska,
Jaglaca, Ruža, Jorgovana

22.02.

VI. grupa

Ulice: Hrvatskih Branitelja, Jelačića, Mikulanica,
Bakača, Slatinska, Čupora, Ribnjača

29.02.

VII. grupa

Ulice: Voćarska, Krmelovac, Trnajec, Podbrđe,
V. Brdo, Pavlina, Trnovka, Mučnjakova, Gaborčina

07.03.

DOGAĐANJA
13. veljače
18:30
14. veljače
10:00

Klanjanje koje predvodi Bratovština
Nakon svete mise koja je u 18:30 sati bit će klanjanje.
Dan bolesnika
Sveta misa u kapeli u bolnici koju predvodi sisački biskup.
Svečana proslava Stepinčeva

16. veljače
11:00

22. veljače
od 9:30
26. veljače
18:30

Svetu misu predslavi sisački biskup.
Na svetoj misi bit će blagoslov orgulja.
Nakon svete mise je domjenak u DVD-u.
Posjet obiteljskim domovima na području Popovače
Akcija „Budi i ti ljubav“: posjetit ćemo obiteljske domove.
Okupljanje u 9:30 sati, pečenje kolačića, posjete.
Pepelnica - Čista srijeda
Započinjemo korizmeno vrijeme. Večernja sveta misa.
Toga dana je zapovijedani post i nemrs.
Tjedan solidarnosti s Crkvom u BiH

15. ožujka

19. ožujka
18:30

Sva milostinja na svetim misama namijenjena je
za Crkvu u Bosni i Hercegovini.
Svetkovina sv. Josipa
Večernja sveta misa u župnoj crkvi.
U nedjelju (22.03.) nakon Josipova je Dan očeva!
Blagoslov pčela i pčelinjih proizvoda

21. ožujka

Posjetit ćemo pčelare na području župe.
Molimo pčelare da se prijave za ovaj susret!

ŽUPNA SKRB U BOLNICI DR. IVAN BARBOT
Mjesečni susret župnika s pacijentima bit će 13.02. i 19.03. (od 9 sati):
Dopodne, odjeli: II.b → I.a → II.a → I.b → IX. → VI. → NGS → V.
Popodne, odjeli: VIII.a → III.a → III.b → III.c → III.d → III.e

Župna statistika
KRŠTENJA
VJENČANJA
SPROVODI

2017.
39
12
39

2018.
30
8
37

2019.
32
10
52

Prvi puta donosimo sustavnu statistiku župe koja je učinjena
zahvaljujući vašoj susretljivosti u blagoslovu obitelji. Holistički popis
obitelji sastavljen je na temelju starog popisa obitelji koji je sadržavao
nekoliko podataka (ime, prezime, ulica i kućni broj), ali je uređen. Stari
popis (iz 2019. godine) ima zastarjele podatke (neke čak iz 2013. godine).
U tom popisu nalazilo se 1.234 obitelji. Novi popis prve redakcije prije
blagoslova (prosinac 2019.) ima 1.310 obitelji (80 upisanih obitelji).
Najnoviji popis posljednje redakcije (siječanj 2020.) ima 1.260 obitelji:
155 obitelji je izbrisano s popisa (umrli, duplikati, odselili), a 133 obitelji
su u popis upisane. U novi popis uz postojeće dodani su i drugi podaci:
telefon, broj članova (od toga maloljetnika), ispovijed u kući, potrebiti,
napomene. Hvala svima koji su dali svoje podatke! Nakon blagoslova
župnik je obradio podatke, dovršio ispovijed po kućama. Sada pročitajte
cjelovitije stanje naše župe početkom 2020. godine!
Ukupno obitelji: 1.260 (od toga vikendaši: 106)
Od toga blagoslovljeno: 1.015 (od toga vikendaši: 26)
Ukupno vjernika: 3.106 (od toga vikendaši: 100)
Od toga maloljetnika: 570
Ukupno ispovijedi (posjeta) u kući: 174 od 199 (prošle godine 80)
Ispovjedilo se 157, bolesničko primilo 129, razgovaralo 11
Odsutnih bilo 18 zbog liječenja, odbilo 7 vjernika
Ukupno potrebitih: 35 obitelji (98 vjernika, od toga 32 maloljetnika)
Ukupno kleti blagoslovljeno: 12

