
OGLASI 

Na prvu nedjelju veljače slavi se Dan 
života. Preporučimo Bogu Ocu sve 
obitelji da rado prihvaćaju dar života.  
 

Na prvu nedjelju u mjesecu molimo za 
duhovna zvanja. 
 

U četvrtak, 9. veljače, održat će se 
sjednica Župnoga Caritasa. Sjednica 
započinje misom u 18,30 sati. 
 

Na Stepinčevo, 10. veljače, mise će biti 
u 10 i 17 sati. Nakon druge mise bit će 
susret molitelja žive krunice, a zatim 
cjelonoćno klanjanje. Trodnevnica 
započinje 7. veljače, a središnja proslava 
bit će ispred Katedrale, u 17 sati.  
 

Povodom Svjetskog dana bolesnika, na 
blagdan Gospe Lurdske, pozivamo 
bolesnike u subotu, 11. veljače, nakon 
jutarnje mise, od 8 do 10 sati, na susret s 
medicinskim osobljem, uz mjerenje 
tlaka i šećera u krvi. Ispovijed će biti od 
9 sati, a u 10 sati misa s bolesničkim 
pomazanjem. Zbog toga u subotu neće 
biti susreta školske djece, a proba 
Dječjeg zbora bit će u 11,30 sati.  
 

Na drugu nedjelju svoje molitve i žrtve 
prikazujemo za naše obitelji. 

TJEDNI RASPORED 
 

Svagdanja misa: od utorka do petka,  
u 18,30 sati, subotom u 7,30 sati. 
Ispovijed: pola sata prije mise. 
Krunica: pola sata prije mise. 
Župni ured:  
od utorka do petka, od 17 do 18 sati. 
Euharistijsko klanjanje: četvrtkom od 
19 do 19,30 sati, petkom cjelonoćno. 
 

Biblijska zajednica:  
ponedjeljkom u 19,45 sati. 
Zajednica mladih:  
utorkom u 20,30 sati.  
Kateheza za odrasle:  
srijedom nakon mise. 
 

PROBE ZBOROVA: 
Dječji zbor: subotom u 10 sati. 
Zbor mladih: nedjeljom u 17 sati. 
Mješoviti zbor: srijedom u 20 sati. 
 

Prilog Za potrebe Župe i Obiteljski dar 
možete donijeti u Župni ured ili uplatiti 
na račun Župe, IBAN: 
HR3423400091110672315. 
Za korisnike mobilnog bankarstva: 
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NAJAVE 
 

Na drugu nedjelju u veljači slavi se Svjetski dan braka. Čestitamo svim bračnim 
parovima, te molimo da cijelo naše društvo sve bolje prepoznaje vrijednost i svetost 
crkvenog braka. 
 

U četvrtak, 16. veljače, održat će se sjednica Župnoga pastoralnog vijeća. Sjednica 
započinje misom u 18,30 sati. 
 

Korizma započinje na Pepelnicu ili Čistu srijedu, 22. veljače. Mise će u našoj kapeli biti u 
10, 17 i u 18,30 sati. Na Pepelnicu je zapovijedani post i nemrs, a zapovijedani nemrs je 
i u sve petke u korizmi. Razmislite o najprikladnijoj pokori.  

 

Zbor mladih traži mlađu osobu koja svira gitaru da im se pridruži. Zainteresirani neka se 
nakon nedjeljne večernje mise jave voditeljici zbora, Petri Pavlović. 
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KALENDAR I MISNE NAKANE 

NEDJELJA, 5.  veljače Agata 7,30 + ob. Grahek 

5. NEDJELJA KROZ GODINU 

8,45 + Jasna i ob. Gordić 

10,00 Za žive i pokojne župljane 

11,15 Zahvala na daru života 

Iz 58,7-10; Ps 112,4-8a.9; 1Kor 2,1-5; Mt 5,13-16 18,30 + Dragica Žunić 

PONEDELJAK, 6.  veljače Pavao Miki i dr. 
 Nema mise. 

Post 1,1-19; Ps 104; Mk 6,53-56 

UTORAK, 7.  veljače Pio IX. 
18,30 Kolektivna 

Post 1,20 – 2,4a; Ps 8,4-9; Mk 7,1-13 

SRIJEDA, 8.  veljače Jeronim Emiliani 
18,30 + Anka Horvat 

Post 2,4b-9.15-17; Ps 104; Mk 7,14-23 

ČETVRTAK, 9.  veljače Skolastika 
18,30 + ob. Lilek i Novina 

Post 2,18-25; Ps 128,1-5; Mk 7,24-30 

PETAK, 10.  veljače Alojzije Stepinac 10,00 + Franjo Dramac 

Mudr 3, 1-9; Ps 16; 2 Kor 1, 3-7. 8b-9. 12; Iv 12, 23-28 17,00 Kolektivna 

SUBOTA, 11.  veljače Majka Božja Lurdska 7,30 + Lina i Vinko Bogdanić 

Post 3,9-24; Ps 90,2-6.12-13; Mk 8,1-10 10,00 Za duhovno, duševno i tjelesno zdravlje 

NEDJELJA, 12.  veljače Zvonimir 7,30 + Mijo, Anđa i Jozo Marić 

6. NEDJELJA KROZ GODINU 

8,45 + ob. Banić i Brezović 

10,00 Za žive i pokojne župljane 

11,15 Za uspjeh operacije 

Sir 15,15-20; Ps 119; 1Kor 2,6-10; Mt 5,17-37 18,30  



 

FINANCIJSKI SUSTAV KATOLIČKE CRKVE U HRVATSKOJ (2) 
(Pismo biskupa HBK vjernicima, rujan 2000.) 

 

II. Odredbe HBK 
 
U svrhu formiranja financijskog sustava 
Hrvatska biskupska konferencija donosi 
sljedeće odredbe: 
 

II. 1. Na razini HBK osniva se Središnja 
ustanova za uzdržavanje klera i drugih 
crkvenih službenika kao javna pravna 
osoba Katoličke Crkve preko koje Država 
izvršava svoje obveze prema Crkvi na 
temelju Ugovora između Svete Stolice i 
Republike Hrvatske o gospodarskim 
pitanjima (Članak 7). Ta se ustanova 
ravna prema Statutu kojega odobrava 
HBK. 
 

II. 2. U svakoj biskupiji uspostavlja se 
Biskupijska ustanova za uzdržavanje 
klera i drugih crkvenih službenika kao 
javna pravna osoba Katoličke Crkve (usp. 
kan. 1274, § 1.). Ta se ustanova ravna 
prema Statutu kojega, prema nacrtu 
odobrenom od HBK, odobrava 
Dijecezanski biskup. 
 

II. 3. Doprinos za zdravstveno osiguranje 
klera u pastoralu uređuje se, sukladno 
zakonskim normama, s nadležnim 
državnim tijelima. Taj će doprinos plaćati 
Središnja (Biskupijska) ustanova za 
uzdržavanje klera i drugih crkvenih 
službenika iz fonda koji je za to 
predviđen. 
 

II. 4. Doprinos za mirovinsko osiguranje 
klera u pastoralu uređuje se, prema 
odredbama HBK, na razini svake 
pojedine biskupije. 
 

II. 5. Sva dobra koja država vrati Crkvi ili 
ih Crkva već posjeduje, a ostatak su 
prijašnjih nadarbina u pravom smislu 

riječi, prenose se na Biskupijske ustanove 
za uzdržavanje klera i drugih crkvenih 
službenika (usp. kan. 1272 i kan. 1274) da 
njima upravljaju jedinstveno i razumno a 
prihode od njih namijene za uzdržavanje 
klerika koji služe u korist biskupije, osim 
ako su zbrinuti na drugi način. 
Nadarbine u nepravom smislu riječi 
prelaze u vlasništvo javne crkvene pravne 
osobe u sklopu koje su bili njezini 
dosadašnji naslovnici, a prihodi od tih 
dobara integriraju se u jedinstvenu 
blagajnu javne crkvene pravne osobe za 
njezino funkcioniranje. 
S mjerodavnim državnim tijelima 
dogovoriti preimenovanje vlasnika. 
 

II. 6. Na razini HBK određuje se 
jedinstveni početni iznos jednak za sve 
kojim se jamči „pristojan dostojan život“. 
Na taj početni iznos, radi pravičnosti u 
rješavanju dolične nagrade za obavljanje 
crkvene službe, dodjeljuje se svakom 
svećeniku u sustavu promjenjivi bodovni 
saldo. Broj bodova i visina boda određuje 
se na razini pojedine Crkvene pokrajine. 
 

II. 7. Svaka javna pravna osoba dužna je 
imati blagajnu u kojoj će voditi sve 
prihode i rashode. Kao primjer donosimo 
biskupijsku i župnu blagajnu. 
 

II. 7.1. Biskupijska blagajna 
 

Primici: 
 
A - prihodi za funkcioniranje biskupije 

• binacije i trinacije  
(usp. kan. 951 § 1. i 2.), 

• prilozi (usp. kan. 531), 

• pristojbe (usp. kan 1264, br. 1), 

• obiteljski dar, 



 

• prihodi od ekonomije, 

• bruto postotak od milostinje ili 
drugih prihoda, 

• zamoljeni prilozi (usp. kan. 1262), 

• nametnuti doprinos (usp. kan. 1263) 
- doprinos za potrebe unutar 
biskupije, npr. za sjemenište, za 
postradale župe, 

• određeni postotak milodara 
sabranih u biskupijskim svetištima 
(usp. kan. 1232), 

• društveni prilozi (sredstva po 
Ugovoru, odšteta,...). 

 
B - ostali namjenski prihodi 

• posebni milodari (usp. kan. 1266) - 
misije, 

• prigodni darovi (usp. kan. 1267), 

• sredstva za Apostolsku Stolicu - 
Petrov novčić(usp. kan. 1271), 

• prilozi od „skupnih nakana“ (Dekret 
Kongregacije za kler o misnim 
nakanama od 22. veljače 1991.) 
prema odredbi Dijecezanskog 
biskupa. 

 

Izdaci: 
 
C - rashodi za funkcioniranje biskupije 

• režijski troškovi, 

• nagrada osoblju, 

• troškovi prijevoza, 

• održavanje centralnih ustanova 
(ordinarijat, sjemenište, svećenički 
dom, ...), 

• troškovi domaćinstva. 
 
D - ostali namjenski rashodi 

• posebni milodari (usp. kan. 1266)  
- misije, 

• sredstva za Apostolsku Stolicu  
- Petrov novčić (usp. kan. 1271). 

(nastavlja se …) 

Iz litanija  
bl. Alojzija Stepinca 

 
Blaženi Alojzije Stepinče,  moli za nas! 
Pastiru siromašnih, 
Hrabri svjedoče Božje ljubavi, 
Branitelju crkvenog jedinstva, 
 
Uzore kršćanske mirne savjesti, 
Zrno umrlo za plodove vječnosti, 
Jasni svjetioniče u tami nasilja, 
Cvijete niknuli u vrtu Božje riječi,  
 
Vidljivi smjerokazu kršćanskoj mladeži, 
Čisto ogledalo opraštanja neprijateljima, 
Vjerni nasljedovatelju Kristova križa, 
Navjestitelju Božje istine, 
 
Uzorni častitelju Blažene Djevice Marije, 
Primjeru ispovjednika Kristova imena, 
Prokušani služitelju euharistijskoga otajstva, 
Vjerodostojni pronositelju poniznosti, 
 
Ljubitelju svete Majke Crkve, 
Tješitelju nevino osuđenih, 
Strpljivi hodočasniče na putu trpljenja, 
Uresu crkvenoga zajedništva, 
 
Donositelju Kristove radosti ožalošćenima, 
Zaštitniče potlačenih i napuštenih, 
Protivniče svake nepravde, 
Propovjedniče pravednosti, 
 
Gorljivi tražitelju pomirenja, 
Revni graditelju sloge među narodima, 
Budni čuvaru ljudskoga dostojanstva, 
Neprijeporni zagovorniče vrijednosti obitelji, 
 
Gromki glasu onih kojima je glas oduzet, 
Potporo slabih i odbačenih, 
Neumorni suputniče klonulih, 
Prijatelju svakoga čovjeka u potrebi, 
 
Postojani stožeru u našim kušnjama, 
Nesebični darivatelju primljenih dobara, 
Promicatelju istinskoga domoljublja, 
Dragocjeni daru Crkvi u Hrvata, moli za nas! 


