
Župni listić
br. 2 / 2021.

Dragi župljani, želim vam sretan Božić! Neka rođenje našeg Spa-
sitelja donese željeni mir u srca, ohrabri u Novoj godini i podari nadu 
koju nikakve neprilike ne budu ugasile! U listiću pročitajte o događanji-
ma tijekom božićnog vremena.

     dr. sc. Ivan Petrović
upravitelj župe Popovača

Svete mise i pobožnosti u župnoj crkvi
Nedjeljom: 8:00, 9:30, 11:00 sati
Radnim danom: od utorka do petka u 18:30 sati (započinju 12. I. 2022.)
Ispovijed: prije svetih misa, a nedjeljom prije jutarnje mise.
Krunica: pola sata prije svete mise.
Pobožnost milosrdnom Isusu: utorkom u 18:10 sati i nedjeljom u 9:15 sati 
Tjedne rasporede pratite na oglasnoj ploči i web-stranici župe!

Župni ured
Radno vrijeme ureda: od utorka do petka, od 19:00 do 19:30 sati
Broj župnog ureda: 099/354-0453 Kontaktirajte pozivima, porukama.
→ Zovite u uredovno vrijeme. U drugo doba dana pošaljite poruku.

Tijekom božićnog vremena i dok traje blagoslov obitelji dolasci u 
župni ured su prema dogovoru sa župnikom. Tada će vam se župnik po-
vratno javiti ako se ne javi na vaš poziv u uredovno vrijeme.

E-mail: zupa.popovaca@gmail.com
Web-stranica: www.zupa-sv-alojzija-gonzage.hr 
Facebook i instagram: Župa Popovača

Sinoda o sinodalnosti (2021.-2023.)
U Novoj godini  uključimo se  u župni  doprinos  Sinodi  koju  je 

papa otvorio jesenas. Više informacija o Sinodi bit će od siječnja 2022.



RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI, 2021./2022.
Datum i vrijeme Ulice

26. XII. X Nema blagoslova 
27. XII. od 8:30 h Stepinčeva → Raičevac → Nemčićeva

28. XII. od 8:30 h
Mikulanica →  Bakača → Slatinska 
     → Čupora Moslav. → Ribnjača → Vukotinovića

29. XII. od 8:30 h Hrv. Branitelja → Bana Jelačića → Šajnovića
30. XII. od 8:30 h Zagrebačka  → Preporoda → Stuparića → Badalića
31. XII. od 8:30 h Pergošića →  Vin. Mikulanica

01. I. X Nema blagoslova 
02. I. od 14 h Jelengradska → Jaglaca → Ruža → Jorgovana
03. I. od 8:30 h Kolodvorska → Industrijska → Radnička

04. I. od 8:30h
V. Brdo → Pavlina →Trnovka
     → Mučnjakova → Gaborčina

05. I. od 8:30 h Voćarska → Krmelovac → Trnajec → Podbrđe
06. I. od 14 h Weiss →Tesle → Trnine
07. I. od 8:30 h Sever → Ciglanska → Vinogradska → Polakova
08. I. od 8:30 h Sisačka
09. I. X Nema blagoslova 
10. I. od 14 h Lovraka → Banderiera
11. I. od 14 h Trg Grofova Erdodyja → Moslavačka
12. I. od 14 h Naknadni blagoslov ulica koje su bile 27.XII. – 03. I.
13. I. od 14 h Naknadni blagoslov ulica koje su bile 04. I. – 11. I.
15. I. od  10 h Blagoslov kleti i vinarija 

Pauza za ručak: od 12:30 do 14:00 sati.
Za blagoslov pripremite upaljenu svijeću i raspelo.

Ukoliko na navedeni datum nećete biti prisutni u kući, poželjno je da se 
javite.  Ako niste prisutni tijekom redovitog termina, bit će posjećeni 12. 
ili 13. siječnja, ovisno kada je vaša ulica bila na rasporedu.

Preventivna  mjera:  tijekom  blagoslova  u  kući  stavite  zaštitnu  masku i 
otvorite prozor. Blagoslov možemo imati i na kućnom pragu.



Opis blagoslova
Župnik ide sam u blagoslov i posjetit će oko 1.300 obitelji pa zato 

blagoslov ovoga puta traje malo duže. Stoga, blagoslov obitelji razborito 
iskoristimo. Nakon molitve ažurirat ćemo vaše podatke iz popisa obite-
lji. Nemojmo gubiti vrijeme nudeći alkohol, jelo, kolače ili tople napitke!

Prilikom blagoslova obitelji možete uplatiti godišnji obiteljski dar 
u iznosu 200 kuna. Potrebiti župljani oslobođeni su novčanog darivanja.

Ako tijekom blagoslova obitelji bude bilo sprovoda, postoji vjero-
jatnost da sprovodne mise ne budu nakon sprovoda nego naknadno, u 
prvi slobodni dan kada nema blagoslova, u dogovoru s ožalošćenima. 

Započinje treća godina sustavnog popisivanja obitelji  u registar 
obitelji naše župe. Obitelji koje tri godine nisu primile blagoslov, a nisu 
se tijekom tri godine niti prijavljivale u župni ured, bit će izbrisane iz po-
pisa župljana. Ukoliko niste bili posjećeni protekle dvije godine, javite se 
župniku, prijavite podatke o svojoj obitelji i dogovorite susret.  

Zaručnički tečaj u našoj župi
Prvi termin: 11. – 13. veljače.  Susreti su u 19 sati.
Drugi termin: 10. – 12. lipnja. Susreti su u 19 sati.
Prijave na termine isključivo preko stranice Sisačke biskupije!

Vijećnici župnog pastoralnog i ekonomskog vijeća
Održani su izbori za novo župno pastoralno i ekonomsko vijeće. 

Pastoralni vijećnici izabrani su na mandat od 5 godina, ekonomski vijeć-
nici izabrani su na mandat od 3 godine. Čestitamo vijećnicima! Hvala 
svima koji ste izašli na izbore! 
Župno pastoralno vijeće: 
(1.) Pajer, Marina; (2.) Gosarić, Željko; (3.) Nikolić, Mato;
(4.) Bilić Prcić, Marija; (5.) Markešić, Danijel;
(6.)  Furjan, Zvjezdana; (7.) Međimurec Čupić, Marina
Župno ekonomsko vijeće: 
(1.) Lukšić, Zvonimir; (2.) Nikolić, Mato; (3.) Košćal, Marko



DOGAĐANJA

24.
prosinca

Badnjak

Nema mise zornice!
Polnoćke su tri: 18:30, 20:30, 24:00 sati.

Dvadesetak minuta prije polnoćki je prikaz živih jaslica. 

25. 
prosinca

Božić

Svete mise prema nedjeljnom rasporedu: 
8:00, 9:30, 11:00 sati.

26.
prosinca

Sveta Obitelj

Svete mise u župnoj crkvi: 8:00 i 9:30, 11:00 sati
Nakon dječje svete mise (9:30 sati) bit će blagoslov djece.

31.
prosinca

Sveta misa zahvalnica

Večernja sveta misa je u 18:30 sati.

01.
siječnja

Sveta Marija Bogorodica

Sveta misa je u 11 sati.

02.
siječnja

Druga nedjelja po Božiću

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

06.
siječnja

Bogojavljenje

Svete mise su dvije: u 8:00 i 9:30 sati.
Nakon jutarnje mise je blagoslov župne kuće.

Uzmite našu flaširanu blagoslovljenu vodu!

Ublažene preventivne mjere
Od 20. srpnja 2021. ublažili smo stroge kontrolirane preventivne 

mjere koje smo savjesno držali od početka izbijanja virusa. Od tada su 
preventivne mjere u našoj župi svedene na osobno odgovorno ponaša-
nje. Unatoč povećanju broja zaraženih ili dolaskom novih sojeva, vršenje 
preventivnih mjera je na savjesti pojedinaca. Vjernike starije od 65 godi-
na koji nisu preboljeli virus, potičemo na cijepljenje.


