
Župni listić
br. 1 / 2023.

Dragi župljani, uskoro slavimo najveći kršćanski blagdan – Uskrs. 
Pripremimo se za ovo slavlje! Sudjelujmo u obredima koji mu prethode. 
Ovo su važni dani za nas vjernike pa ih mudro upotrijebimo da se još bo-
lje povežemo s našim Spasiteljem. Želim vam blagoslovljen Uskrs i neka 
vas prati Svjetlo nade koja je zasjala iz Kristovog groba!

     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
Ispovijed: prije svetih misa, nedjeljom prije jutarnje mise.
Krunica: pola sata prije svete mise.
Križni put (u korizmi): utorkom i petkom u 18:00 sati
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
→ Zovite u uredovno vrijeme. U drugo doba dana pošaljite poruku.
Budući da još traje pandemija virusa, u župni ured dođite najavljeni.
U dane od 05. do 12. travnja župni ured ne radi!

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



POHOD ŽUPNIKA ZA ISPOVIJED U KUĆI, korizma, 2023.
Posjećeni će biti vjernici (oko 190 vjernika) koji su na popisu korisnika!

Svi korisnici će prije pohoda dobiti prigodni poklon koji će podijeliti Bratovština.
Datum Vrijeme Raspored i smjer ulica

29.
ožujka

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

30.
ožujka

9:30 - 12:30 Zagrebačka
od 14:00 Trnajec → Podbrđe

31.
ožujka

9:30 – 13:00 Sisačka

01.
travnja

od 14:30
Stepinčeva → Lovraka → Banderiera →
      Trnine → Weiss → Trg G. Erdodija

03.
travnja

9:30 – 12:30 Vinogradska → Raičevac
od 14:00 Pergošićeva → Vinogradska Mikulanica

04.
travnja

9:30 – 12:30 Moslavačka → Kolodvorska → Jelačića

od 14:00
V. Brdo → Mučnjakova → Gaborčina →
     Trnovka → Ruža → Jelengradska

Korizmena župna ispovijed: 29. ožujka (srijeda) od 16 sati.
Na Veliku subotu župnik će ispovijedati: 10:00 — 12:00 i 15:30 — 16:00.

Pripreme za prvu pričest i krizmu
02. travnja od 9:30 sati – nakon svete mise roditelji mogu uputiti pitanja
18.-21. travnja – pripreme i generalne probe
Sva  djeca  su  pripuštena  sakramentima  neovisno  o  broju  dolazaka. 
Obvezno je predati ispunjenu prijavnicu!
Takse se ne naplaćuju, ali  su roditelji  obavezni sudjelovati  u uređenju  
crkve/okoliša od 03. do 06. travnja s vjeroučiteljem Danijelom. 
Na obredima će fotografirati službeni fotograf, a predbilježbe i plaćanje 
za  fotografije  izvršite  kod  vjeroučitelja  u  tjednu  generalnih  probi. 
Fotografije i uspomene preuzmite u foto-studiju u Popovači.
22. travnja u 11:00 sati – sveta potvrda (krizmatelj mons. Ivica Mađer)
23. travnja u 09:30 sati – prva sveta pričest



DOGAĐANJA

31.
ožujka

Noćni križni put Popovačom

Križni put započinje u 18:30 sati ispred župne crkve.
Lampaše za križni put uzmite ispred crkve.

02.
travnja

Cvjetnica

Slavimo Kristov svečani ulazak u Jeruzalem. 
Svete mise: 8:00, 9:30, 11:00 sati.

Sveta misa u 11:00 sati počinje procesijom od Trga kod rotora.
Maslinove grančice uzmite ispred crkve.  

06.
travnja

Veliki četvrtak

Spominjemo se Kristovog ustanovljenja euharistije.
Na svetu misu donesite korizmene kutijice i kuverte, 

odložite ih u košaricu ispred oltara.
Misa večere Gospodnje: 18:30 sati.

Druženje u pastoralnom centru od 22:00 sata.
Getsemanska ura: 23:00 sata.

Posljednje sate Velikog četvrtka provodimo u zajedništvu 
s Kristom koji će uskoro trpjeti radi našeg spasenja.

07.
travnja

Veliki petak

Spominjemo se Kristove muke i smrti, dan provodimo u tišini.
Križni put: 15:00 sati.

Služba muke Gospodnje: 18:30 sati.
Obvezan je post i nemrs, suzdržite se od fizičkih poslova!

08.
travnja

Velika subota

Tijekom dana dolazimo na osobnu molitvu u crkvu.
Posjetite Kristov grob: od 10:00 do 16:00 sati.

Uvečer započinje proslava najvećeg kršćanskog blagdana.
Vazmeno bdijenje: 20:00 sati.
Svijeće uzmite ispred crkve.

09.
travnja

Uskrs

Slavlje najvećeg kršćanskog blagdana, temelja naše vjere.
Svete mise: 8:00, 9:30, 11:00 sati.

Na kraju svih svetih misa bit će blagoslov hrane.



Statistika župe Popovača 2022. 2021. 2020. 2019.

Ukupno upisanih obitelji 1.247 1.368 1.330 1.260 

- blagoslovljeno 1.091 1.089 1.034 1.015 

- neblagoslovljeno dvije godine 19 51 125 X

- neblagoslovljeno tri godine 14 73 X X

- izbrisano s popisa 169 X X X

Ukupno vjernika 3.312 3.267 3.127 3.106

- od toga: maloljetnici 633 623 601 570

Ukupno korisnika „ispovijed u kući” 200 208 200 213

- novih upisanih u toj godini 32 67 33 119

Ukupan broj posjeta korisnicima 494 497 330 300

- od toga: posjete „ispovijed u kući” 364 344 166 174

- od toga: posjete u bolnicu 125 132 167 171 

Ukupno potrebitih obitelji 43 43 43 35

- ukupno vjernika 124 123 126 98

- od toga: maloljetnici 41 40 46 32

Ukupno kleti blagoslovljeno 14 12 17 12

2022. 2021. 2020. 2019. 2018. 2017.

Krštenja 51 52 52 32 30 39

Vjenčanja 20 17 15 10 8 12

Sprovodi 49 39 52 52 37 39

Okrijepljeno sakramentima prije smrti od 2020. do danas je ukupno 
68% vjernika s teritorija župe, a 4% je odbilo sakramente. Velik broj provi-
đenih sakramentima (71 od 103) rezultat je posjeta „ispovijedi u kući.”


