
 

Župni listić 

br. 5 / 2020. 

Od prosinca 2020. do travnja 2021. 
 

 Draga braćo i sestre, želim vam blagoslovljen ovogodišnji Božić, 

uspješnu Novu godinu i neka vas Gospodin čije ćemo uskrsnuće proslaviti 

04. travnja 2021. nagradi na vašem trudu za našu župnu zajednicu! 

          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 prije i poslije svih misa. 

 Krunicu molimo pola sata prije svete mise. 

 Utorkom prije svete mise: pobožnost Milosrdnom Isusu 

Tjedne rasporede misa i ostalih susreta pratite na web-stranici župe! 

 

* NAPOMENA zbog ograničenja okupljanja (25 ljudi na susretima) 

Dok traju ograničenja, nedjeljnih sveteih misa je više i kraće traju.  

       Tada je šest misa: 8:00, 8:30, 9:30, 10:00, 11:00, 11:30 sati.  

  Na susrete nedjeljom dođite 5 minuta prije početka obreda. 
 

Župni ured 

Radno vrijeme ureda: od utorka do petka, od 19:00 do 19:30 sati 

     Dok traju strože preventivne mjere, dolasci u ured samo uz najavu. 

Broj župnog ureda: 099/354-0453 Kontaktirajte pozivima, porukama. 

     Zovite u uredovno vrijeme. U drugo doba dana pošaljite poruku. 

     Napominjemo da će vam se tijekom došašća i božićnog vremena župnik 

povratno javiti kad god budete zvali. 
 

E-mail: zupa.popovaca@gmail.com 

Web-stranica: www.zupa-sv-alojzija-gonzage.hr  

Facebook i instagram: Župa Popovača 



RASPORED ČIŠĆENJA CRKVE (PETKOM nakon večernje svete mise) 

Molimo da se prijavite na mob. 099/354-0453 u uredovno vrijeme 

I. grupa 
Ulice: Zagrebačka, Preporoda, Stuparića,  

Vlahinićka, Weiss, Tesle, Trnine 

19.02. 

16.04. 

II. grupa 
Ulice: Stepinčeva, Raičevac, Nemčićeva, Lovraka, 

Banderiera, Badalića 

26.02. 

23.04. 

III. grupa Ulice: Sisačka, Pergošićeva 
08.01. 

05.03. 

IV. grupa 
Ulice: Trg G. Erdodyja, Moslavačka, Kolodvorska, 

Industrijska, Radnička, Vin. Mikulanica 

15.01. 

12.03. 

V. grupa 
Ulice: Sever, Vinogradska, Polakova, Jelengradska, 

Jaglaca, Ruža, Jorgovana 

22.01. 

18.03.* 

VI. grupa 
Ulice: Hrvatskih Branitelja, Jelačića, Mikulanica, 

Bakača, Slatinska, Čupora, Ribnjača 

29.01. 

26.03. 

VII. grupa 
Ulice: Voćarska, Krmelovac, Trnajec, Podbrđe,  

V. Brdo, Pavlina, Trnovka, Mučnjakova, Gaborčina 

12.02. 

09.04. 

* iznimno u četvrtak 

 

POSEBNA UREĐENJA CRKVE — molimo prijavite se! 

Božićno uređenje crkve (kićenje, jaslice, čišćenje): 18. prosinca od 17 sati. 

Slaganje vanjskih jaslica: 19. prosinca od 10 sati. 

Čišćenje u božićnom vremenu: 28. prosinca od 17 sati. 

Raspremanje božićnih ukrasa: 06. veljače od 17 sati. 

Uređenje Kristovog groba: 30. ožujka u 19 sati. 

Uskrsno uređenje crkve: 03. travnja u 17 sati. 
 

Hvala svima koji se redovito javljate za čišćenje i uređenje crkve! 

Neka vas Gospodin obilno blagoslovi na vašoj žrtvi za našu crkvicu. 

 Dragi vjernici, crkva pripada vama,  

  a kako je uređujete, tako će vas poticati na pobožnost. 



PREVENTIVNE MJERE 

Od početka izbijanja virusa naša župa drži stroge preventivne mjere.  

Hvala svim našim vjernicima koji redovito dolaze na obrede u crkvi! 

Nastavimo kao i do sada poštivati sve preventivne mjere.  

Tada se svi osjećamo sigurno! 

Pročitajte najvažnije mjere: 

Sjedenje u crkvi i nošenje zaštitne maske U crkvi sjedite na bijelim 

točkama. Broj mjesta u crkvi je otprilike za 40 ljudi, dok traju proširene 

mjere u crkvi može biti 25 ljudi. U crkvu uđite par minuta prije početka 

obreda. Na koru mogu sjediti samo pjevači! Zaštitnu masku nosite u crkvi i 

crkvenom dvorištu. Oslobođeni od nošenja maske: mala djeca, čitači za 

vrijeme čitanja, osobe koje po naputku liječnika ne mogu nositi masku.  

Dezinfekcija ruku i obuće Na ulazu u crkvu dezinficirajte ruke. Obućom 

stanite na klorirani otirač. Pomognite u dezinfekciji klupa nakon mise. 

Pričešćivanje Obavezno pričešćivanje na ruku bez iznimaka. Ovo je i 

odluka biskupa i nema nikakvih ustupaka. Svećenik će doći do vas, 

ostanite stajati na mjestu.  

Otvorena crkva Svakog dana je atrij crkve otvoren za osobnu molitvu. Za 

vrijeme trajanja obreda uvijek neka budu otvorena crkvena vrata.  

Grijanje U crkvi se ne grije. Crkva je cijelo vrijeme prozračna. Za vrijeme 

obreda struji vanjski zrak. Obucite se stoga toplije i nemojte prerano 

dolaziti na obrede! 

Zadržavanje prije i poslije obreda Za vrijeme božićnih dana nemojte se 

u crkvenom dvorištu niti u crkvi zadržavati prije ili poslije obreda u 

razgovoru sa svojim bližnjima. Čestitanje obavite bez fizičkog kontakta 

izvan crkvenih prostora i dvorišta.  

PROPUSNICE  

 Dok traju odluka da u crkvi može biti 25 osoba, imajte propusnicu 

za ulazak u crkvu u određenom terminu. Propusnica služi kako biste imali 

prednost ulaska za obred u crkvi. Svoju propusnicu preuzmite u sakristiji.  

 Prednost ulaska u crkvu imaju osobe s propusnicom, djeca i osobe 

koje toga termina imaju misnu nakanu. 



ŽUPNI CARITAS (pomaganje našim bližnjima) 

Naš župni Caritas se brine za 34 obitelji s područja naše župe. 

Ukupno korisnika: 104 (od toga 37 maloljetnika) 

Stanje žiro računa Caritasa: 39.726 kuna 

Članovi župnog Caritasa podijelit će pakete u nekoliko navrata: 

→ Podjela božićnih paketa našeg župnog caritasa: u prosincu 2020. 

→ Podjela slatkih paketića bolničkim pacijentima: tijekom siječnja 2021. 

→ FEAD-paketi: bit će nekoliko podjela paketa tijekom 2021.  

→ Podjela župnih paketa povodom Alojzija Gonzage: u lipnju 2021. 
 

Bratovština će obići barem dva puta korisnike ispovijedi u kući: 

→ Podjela blagoslovljene vode i božićnih čestitki: u prosincu 2020. 

→ Podjela uskrsnih čestitki: u ožujku 2021. 
 

Kako možete pomoći? 

Kupite predmete koje izrađuju članice kreativne radionice. 

Uključite se u kreativnu radionicu (susreti ponedjeljkom u 18 sati). 

Uključite se u Bratovštinu bl. Alojzija Stepinca (mjesečni susreti). 

Uplatom na žiro račun Caritasa: HR7023400091511029273  

  

SUSRETI ŽUPNIH ZAJEDNICA 

Susrete započinjemo čim popuste preventivne mjere protiv virusa. 

Dječji zbor: pjeva nedjeljom u 9:30 sati, probe ćemo dogovoriti! 

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  (14.01., 11.02., 11.03., 15.04.) 

Članovi župnog caritasa: jednom mjesečno 

Kreativna radionica: ponedjeljkom u 18 sati 



ŽUPNA ISPOVIJED 

Župna ispovijed za Božić bit će drugačija zbog mjera. Dođite na ispovijed 

u crkvu kada je vaša ulica. Sve dane ispovijedat će samo župnik!  

Na Badnjak, Božić i svetog Stjepana neće se ispovijedati. 

Pohod korisnicima ispovijedi u kući odgađa se za korizmu 2021. 

Termin za uskrsnu ispovijed bit će javljen u obavijestima u korizmi 2021. 

21. prosinca: od 17 do 19 sati 

Ulice: Sisačka, Braće Weiss, J. Banderiera, M. Lovraka, N. Tesle,  

M. Trnine, J. Badalića, Obleanov prolaz, Radnička, Kolodvorska, 

Bana Jelačića, Industrijska, Moslavačka, Hrvatskih branitelja 

22. prosinca: od 17 do 19 sati 

Ulice: I. Pergošića, Mikulanica, Ribnjača, Čupora Moslavačkih,  

T. Bakača, Vinog. Mikulanica, Krmelovac, Trnajec,  

Trg grofova Erdodyja, Voćarska, Podbrđe 

23. prosinca: od 17 do 19 sati 

Ulice: Zagrebačka, A. Stepinca, Polakova, Raičevac,  

A. Nemčića, Vinogradska, Z. Sever, J. Čuka, Veliko Brdo, Trnovka,  

Gaborčina, Mučnjakova, Garičinih Pavlina 
 

 

POHOD ŽUPNIKA ZA ISPOVIJED U KUĆI, korizma 2021. 
Posjećeni će biti vjernici koji su na popisu korisnika! 

Datum Vrijeme Raspored i smjer ulica 

22. 

veljače 

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

od 14:00 Pergošića → Vinogradska Mikulanica 

23. 

veljače 

9:30 - 12:30 Zagrebačka 

od 14:00 Trnajec → Podbrđe 

24. 

veljače 

9:30 - 12:30 Sisačka 

od 14:00 
Stepinčeva → Badalića → Banderiera → 

      Trnine → Weiss → Trg G. Erdodija 

25. 

veljače 
od 15:00 

Veliko Brdo → Mučnjakova → Trnovka →  

        Jorgovana → Jelengradska 

26. 

veljače 

9:30 – 12:30 Vinogradska → Raičevac 

od 14:00 Moslavačka → Kolodvorska → Jelačića 



 

RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI, 2020./2021. 

Datum i vrijeme Ulice 

26. XII. od 14 h 

Jelengradska, Jaglaca, Ruža, Jorgovana 

Lovraka, Banderiera, Badalića 

Weiss, Tesle, Trnine 

27. XII. X Nema blagoslova 

28. XII. od 8:30 h 
Zagrebačka, Hrv. Preporoda, Stuparića 

Sisačka 

29. XII. od 8:30 h 

Kolodvorska, Radnička 

Stepinčeva, Raičevac, Nemčićeva, V. Brdo,  

G. Pavlina, Trnovka, Mučnjakova, Gaborčina 

30. XII. od 8:30 h 

Ćuka, Sever, Vinogradska, Polakova 

Hrv. Branitelja, Bana Jelačića 

Voćarska, Krmelovac, Trnajec, Podbrđe 

31. XII. od 8:30 h 

Mikulanica, Čup. Moslav., Bakača, Ribnjača 

Pergošića, Ruseka, Vin. Mikulanica, Stjepanića 

Trg Grofova Erdodyja, Moslavačka 

16. I.  od 10:00 h Blagoslov kleti i vinarija (prihod za župni Caritas) 

Pauza za ručak: od 12:30 do 14:00 sati. 

Ako se u danu ne dovrši planirana ulica, nastavak je idući dan.  

Za blagoslov pripremite upaljenu svijeću i raspelo. 

Obitelji će pohoditi: župnik i naši popovački bogoslovi (Frano i Jurica). 

Ako navedenog dana niste prisutni, župnik će vam doći 09. siječnja 2021. 

Opis blagoslova 

Blagoslov ima tri dijela: molitva, provjeravanje statistike (ispravci 

prošlogodišnjih podataka) i upisivanje darova za Crkvu. Prilikom 

blagoslova obitelji možete uplatiti obiteljski dar koji iznosi 200 kuna.  

Potrebiti župljani oslobođeni su novčanog darivanja. 

Preventivne mjere u blagoslovu 

Ući ćemo u Vašu kuću ili stan osim ako inzistirate da obred bude ispred 

ulaznih vrata ili na dvorištu. Svi u prostoriji imajmo zaštitnu masku! 

U prostoriji gdje ćemo par minuta boraviti držite otvorene prozore.  

Nemojte nas nuditi ni jelom ni pićem.   



OBITELJSKI DAR 

 Dragi župljani, hvala vam što ste tijekom blagoslova obitelji 

2019./2020. darivali našu župu obiteljskim darom i ostalim prigodnim 

darovima. Sve što ste darivali tijekom blagoslova obitelji, iskoristili smo 

tijekom ove godine. Skoro 80% iznosa je uložen u radove uređenja crkve, a 

ostatak u održavanje pogona župe.  

 Kao što vam je poznato, naša župa, kao i ostale župe u Hrvatskoj, 

financiraju se darovima i prilozima vjernika, a ne sredstvima od Države. 

Svaki vaš prilog tijekom blagoslova obitelji uplatili smo na novoizrađeni 

podračun župe pod nazivom obiteljski dar. Vaše priloge župnik vodi 

transparentno kako bismo u svako doba godine mogli znati s koliko 

prihoda raspolažemo i što možemo uložiti u našu crkvicu.  

 Podračun obiteljskog dara: HR9123400091511040244  
 

2020. godine vlastitim sredstvima izveli smo sljedeće radove: 

→ elektrifikacija zvona u Podbrđu 

→ opremanje župnog bunara (čišćenje, postavljanje pumpe) 

→ tiskanje knjige „Obzor nade” 

→ uvez liturgijskih knjiga za svetu misu 

→ zemljani radovi uklanjanja borova, uređenje crkvenog dvorišta 

→ radovi orezivanja listopadnog drveća 

→ novi električni sistem za zvonjenje (sklopke, daljinac, zvonomat) 

→ organizacija proslava: Stepinčevo (16.02.) i Gonzagovo (21.06.) 

→ četiri nova seta oltarnika za crkvu (oltar, ambon, svetohranište) 

→ izrada i postavljanje satova na župnu crkvu 

→ izrada ispovjedaonice i Marijinog oltara  

→ obnova svetohraništa, izrada drvenih ukrasa za oltar 

→ izrada i postavljanje novog lustera (financirao Grad 2020. godine) 

→ izrada drvenog atrija na ulaz u crkvu (financirao Grad 2019. godine) 
 

O iznosima koje smo uložili od obiteljskog dara imate prilike čuti u 

obavijestima na svetoj misi kada župnik podnosi financijsko izvješće. 

Takvih je izvješća tijekom 2020. godine bilo nekoliko.   

https://comnet.pbz.hr/PbzComnetWeb/stateAndTransactions/userAccountState.html


DOGAĐANJA 

15.-23. 

prosinca 

Devetnica Božiću 

Na svetim misama zornicama molimo devetnicu. 

Izrađen je molitvenik devetnice. Preuzmite ga online! 

24. 

prosinca 

Badnjak 

Nema mise zornice! 

Polnoćke: 18:30, 19:10, 20:30, 21:10, 23:30, 24:10 sati. 

Najavite se tijekom župne ispovijedi kada ćete doći! 

25. 

prosinca 

Božić 

Svetih misa je šest: 8:00, 8:30, 9:30, 10:00, 11:00, 11:30 sati. 

Prednost ulaska imaju osobe s propusnicom. 

26. 

prosinca 

Sveti Stjepan 

Svete mise: 8:00, 8:30 i dječja u 9:30 sati. 

Nakon mise u 9:30 sati bit će blagoslov djece. 

27. 

prosinca 

Sveta obitelj Isusa, Marije i Josipa 

Svetih misa je šest: 8:00, 8:30, 9:30, 10:00, 11:00, 11:30 sati. 

Prednost ulaska imaju osobe s propusnicom. 

31. 

prosinca 

Sveta misa zahvalnica 

Večernje svete mise u 18:30 i 19:10 sati. 

01. 

siječnja 

Sveta Marija Bogorodica 

Svete mise u 11:00 i 11:30 sati. 

06. 

siječnja 

Bogojavljenje (Sveta tri kralja) 

Svete mise:  8:00, 9:30, 11:00 

Nakon svete mise u 8:00 sati je blagoslov župne kuće. 

Uzmite našu flaširanu blagoslovljenu vodu! 

24. 

siječnja 

Blagoslov župnih trsova 

Nakon svete mise u 8:00 sati povodom Vincekova 

blagoslovit ćemo trsove pored župne crkve. 

02. 

veljače 

Prikazanje Gospodinovo (Svijećnica) 

Sveta misa u 18:30 sati. Svijeće uzmite ispred crkve. 



03. 

veljače 

Sveti Blaž 

Sveta misa u 18:30 sati. Nakon mise je blagoslov grla. 

10. 

veljače 

Blaženi Alojzije Stepinac 

Proslava suzaštitnika župe. Sveta misa u 18:30 sati. 

Nakon mise je klanjanje koje predvodi Bratovština. 

11. 

veljače 

Gospa Lurdska (Dan bolesnika) 

Sveta misa u 18:30 sati.  

Molimo za djelatnike i korisnike popovačke bolnice. 

13. 

veljače 

Darivanje  članova obiteljskih domova 

Tijekom dopodneva djeca će darivati članove  

obiteljskih domova na području župe. Uključite se! 

17. 

veljače 

Pepelnica  (Čista srijeda) 

Započinjemo korizmeno vrijeme. Sveta misa u 18:30 sati. 

Toga dana je zapovijedani post i nemrs. 

04. 

ožujka 

Prva sjednica Upravnog odbora za gradnju crkve (1934.) 

Sveta misa u 18:30 sati. Nakon svete mise je klanjanje. 

Molit ćemo za pokojne članove Upravnog odbora.  

07. 

ožujka 

Tjedan solidarnosti s Crkvom u BiH 

Sva milostinja na svetim misama namijenjena je  

za Crkvu u Bosni i Hercegovini. 

19. 

ožujka 

Sveti Josip 

Večernja sveta misa u  18:30 sati. 

U nedjelju (21.03.) nakon Josipova je Dan očeva! 

20. 

ožujka 

Blagoslov pčela i pčelinjih proizvoda 

Posjetit ćemo pčelare na području župe. 

Molimo pčelare da se prijave za ovaj susret! 

25. 

ožujka 

Blagovijest (Navještenje Gospodinovo) 

Večernja sveta misa u 18:30 sati. 

28. 

ožujka 

Rođendan Zorke Sever (r. 29. 03. 1984.) 

Na Cvjetnicu, nakon svete mise u 8:00 sati,  

pomolit ćemo se na grobu Zorke Sever. 



USKRSNO VRIJEME 

28. 

ožujka 

Cvjetnica 

Svete mise: 8:00, 9:30, 11:00 sati. 

Misa u 11:00 sati započinje procesijom od rotora (Trg). 

Ispred crkve uzmite maslinove grančice. 

01. 

travnja 

Veliki četvrtak (Misa večere Gospodnje) 

Obred započinje u 18:30 sati.  

Djeca donose korizmene kutijice za Caritas. 

Prijavite najstarije župljane za obred pranja nogu. 

02. 

travnja 

Veliki petak (Spomendan Isusove muke i smrti) 

Toga dana obavezan je post i nemrs.  

Suzdržite se od fizičkih poslova! 

Križni put je u 15 sati. Obred Kristove muke je u 18:30 sati.  

Getsemanska ura je od 23 do 24 sata. 

03. 

travnja 

Posjet Kristovom grobu 

Od  8:00 do 16:00 sati dođite u crkvu.  

Pomolite se pred Kristovim grobom. 

Velika subota (Vazmeno bdijenje) 

Sveta misa bdjenja započinje u 20:00 sati. 

Svijeće uzmite ispred crkve. 

Bdjenje završavamo procesijom do groblja. 

Napomena: blagoslov hrane je samo u nedjelju! 

04. 

travnja 

Uskrs 

Proslava najvećeg kršćanskog blagdana. 

Svete mise: 8:00, 9:30, 11:00 sati. 

Blagoslov hrane nakon svih misa. 

11. 

travnja 

Bijela nedjelja 

Svete mise: 8:00, 9:30, 11:00 sati. 

Prije svetih misa molimo krunicu Božjega milosrđa. 

Toga dana se spominjemo  

godišnjice blagoslova naše crkve (10. travnja 1938.) 

 

 



ŽUPNA KATEHEZA 

 Djeca koja pohađaju pripravu za sakramente prve pričesti i krizme, 

znači 2., 3., 7. i 8. razredi, dok traju stroge preventivne mjere nemaju 

katehetske organizirane susrete nego sudjeluju jednom tjedno na svetoj 

misi ili obredima. Mogu doći bilo koji dan i nakon susreta neka se upišu na 

listu koja se nalazi u pastoralnom centru. 

 Dragi roditelji, hvala vam svima koji redovito i sami dolazite i 

šaljete djecu da jednom tjedno u crkvi sudjeluju na svetoj misi ili 

obredima. Hvala što vjerujete da se pridržavamo svih mjera i učite djecu da 

vjeruju kako je upravo fizički susret s Bogom na liturgiji susret koji ne 

može zamijeniti nikakav drugačiji vid molitve. 

 Naravno, uvijek postoji mogućnost izbora. Dragi roditelji, na 

župnim oglasima ste mogli pročitati i čuti da u potpunosti razumijemo i 

one koji zbog preventivnih mjera i pandemije ne šalju djecu na liturgijske 

susrete. Stoga, roditelji koji ne šalju djecu zbog pandemije na susrete u 

crkvi, ove pastoralne godine, zbog brige prema njima i njihovoj djeci, neka 

najbolje započnu župni vjeronauk i primanje sakramenata kada pandemija 

prođe, najranije u pastoralnoj godini 2021./2022.  

 Datumi prve pričesti i krizme bit će objavljeni naknadno, u planu je 

da budu tijekom travnja, ukoliko se stanje s pandemijom smiri. 

 

IZBOR PASTORALNOG I EKONOMSKOG VIJEĆA 

 Na žalost, zbog sadašnje pogoršane situacije s pandemijom, izbor 

vijećnika je odgođen najranije za proljeće. Svoje prijedloge stoga još 

možete poslati. Župnik će razgovarati s kandidatima koji su predloženi. 

 

VLASTITA FLAŠIRANA BLAGOSLOVLJENA VODA 

 Na ulazu u crkvu možete uzeti flaširanu blagoslovljenu vodu. Voda 

je iz našeg župnog bunara koji je prije ove upotrebe temeljito očišćen. Sol 

je blagoslovljena na nedjeljnoj svetoj misi i pomiješana s bunarskom 

vodom. Flaširali smo vodu i izradili prigodnu etiketu.  



 

MOLITVA SVETOM ALOJZIJU GONZAGI, 

ZAŠTITNIKU POPOVAČKE ŽUPE, 

TIJEKOM PANDEMIJE 

 

 
  

 

Sveti Alojzije Gonzago, 

zaštitniče Popovače, 

ti koji si nesebično pomagao bolesnima, 

u žaru mladosti bio solidaran s bližnjima, 

učvrsti nas u kršćanskoj vjeri, 

redovitoj molitvi i okupljanju u crkvi, 

neka svjedočenje naše vjere 

bude uzorno ponašanje, 

redovita skrb za potrebite 

i nada u našeg Spasitelja, 

koji neka nas blagoslovi u ovoj pošasti 

da ostanemo zdravog duha 

u zajedništvu s Bogom 

koji jedini kraljuje u vijeke vjekova. Amen. 

  
Molimo redovito ovu molitvu u našim obiteljima jer je sveti Alojzije 

Gonzaga, zaštitnik naše župe, proglašen zaštitnikom u vrijeme pandemije 

bubonske kuge i bolesti AIDS-a.  Zazivajmo ga i u današnje vrijeme dok 

traje pandemija koronavirusa.  


