
OGLASI 

Nastavlja se korizmena kampanja: 40 
DANA ZA ŽIVOT. U Zagrebu molimo 
ispred KBC-a Sestre Milosrdnice 0-24 sata, 
a ispred bolnice Merkur 7-19 sati. 
 

Danas započinje "Tjedan solidarnosti i 
zajedništva s Crkvom i ljudima u BiH-u". 
Novčane priloge prikupljamo sljedeće 
nedjelje, 12. ožujka. 
 

Na prvu nedjelju svoje molitve i žrtve 
prikazujemo za duhovna zvanja. 
 

Na sve korizmene petke je zapovijedani 
nemrs, a Križni put molimo utorkom i 
petkom, u 18 sati. 
 

Susret djece starije školske dobi, od 5. 
do 7. razreda, bit će u subotu, u 9 sati. 
 

Misa zadušnica za slugu Božjega 
kardinala Franju Kuharića, slavit će se 
na 21. obljetnicu smrti u subotu, 11. 
ožujka, u 18 sati, na Kaptolu 28. 
 

Tradicionalno župno hodočašće u 
Karlovac i Krašić, u devetnici sv. Josipu, 
bit će u subotu, 18. ožujka. Polazak je u 8 
sati, a cijena od 20 eura uključuje i ručak. 
 

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

TJEDNI RASPORED 
 

Svagdanja misa:  
od utorka do petka, u 18,30 sati,  
ponedjeljak i subota u 7,30 sati. 
Ispovijed, Krunica:  
pola sata prije mise ili križnog puta. 
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:  
svakog drugog utorka 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: HR3423400091110672315. 
Za korisnike mobilnog bankarstva: 
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NAJAVE 
 

Sljedeće nedjelje imat ćemo akciju za Niku Rogar koja ima cerebralnu paralizu. Zbog toga ide na 
presađivanje matičnih stanica u Beč, a postupak košta 10 000 eura. U tu svrhu Nikin otac ponudit 
će majice s logom "Daruj osmijeh", po cijeni od 10 eura. 
 

Zbog prvenstva korizmene nedjelje, liturgijsko slavlje svetkovine sv. Josipa premješta se na 
ponedjeljak, 20. ožujka. Zbog toga trodnevnica započinje u petak, 17. ožujka, a mise na Josipovo, 
20. ožujka, bit će u 10 i u 18,30 sati. 
 

Redovita akcija Župnog Caritasa, prikupljanja prikladne blagdanske hrane i higijenskih 
potrepština za najugroženije župljane, održat će se od 23. do 26. ožujka. 
 

Od 24. do 26. ožujka održat će se Kursiljo za krizmanike. Sudjelovanje je obavezno. 
 

U subotu, 25. ožujka, slavi se svetkovina Blagovijesti – Navještenja Gospodinova. Mise će biti u 
7,30 i u 11,15 sati. 
 

ŽUPA BL. ALOJZIJA STEPINCA, Zagreb – Trnjanska Savica 
A: Zvonimira Rogoza 1  I: www.zupa-bl-stepinac.hr  E: zupa.trnjanska.savica@gmail.com  

T: 01/ 6050 444  M: 091/ 4434 300  Župni ured: utorak – petak, 17 – 18 sati 
IBAN: HR3423400091110672315  Župnik: Antun Vukmanić

KALENDAR I MISNE NAKANE 

NEDJELJA, 5.  ožujka Vedran 7,30  

2. KORIZMENA – PAČISTA 

8,45 + Ivan i ob. Šešok 

10,00 Za žive i pokojne župljane 

11,15 Na nakanu 

Post 12,1-4a; Ps 33; 2Tim 1,8b-10; Mt 17,1-9 18,30 Za obraćenje 

PONEDELJAK, 6.  ožujka Marcijan 
7,30 Za Mirjanu i ob. Spiegelhalter 

Dn 9,4b-10; Ps 79,8-9.11.13; Lk 6,36-38 

UTORAK, 7.  ožujka Perpetua, Felicita 
18,30 Kolektivna 

Iz 1,10.16-20; Ps 50,8-9.16bc-17.21.23; Mt 23,1-12 

SRIJEDA, 8.  ožujka Ivan od Boga 
18,30 Na nakanu 

Jr 18,18-20; Ps 31,5-6.14-16; Mt 20,17-28 

ČETVRTAK, 9.  ožujka Franciska Rimska 
18,30 + Slavka Palčić 

Jr 17,5-10; Ps 1,1-4.6; Lk 16,19-31 

PETAK, 10.  ožujka Makarije 
18,30 Kolektivna 

Post 37,3-28; Ps 105,16-21; Mt 21,33-43.45-46 

SUBOTA, 11.  ožujka Tvrtko 
7,30 + Eugen Müller 

Mih 7,14-15.18-20; Ps 103,1-4.9-12; Lk 15,1-3.11-32 

NEDJELJA, 12.  ožujka Bernard 7,30 + Josip, Eva i Katarina Slačanin 

3. KORIZMENA – BEZIMENA 

8,45 + Alojzija i Ivan Batušić 

10,00 Za žive i pokojne župljane 

11,15  

Izl 17,3-7; Ps 95,1-2.6-9; Rim 5,1-2.5-8; Iv 4,5-42 18,30  



 

FINANCIJSKI SUSTAV KATOLIČKE CRKVE U HRVATSKOJ (6) 
 

(Pismo biskupa Hrvatsko-slavonske 
crkvene pokrajine vjernicima,  
svibanj 2004.) 
 
Obveza vjernika u uzdržavanju Crkve 
 

6. Zakonik kanonskog prava naglašava 
da su vjernici „obvezni pomagati Crkvi u 
njezinim potrebama, da bi imala što je 
potrebno za bogoštovlje, za djela 
apostolata i dobrotvornosti i za dolično 
uzdržavanje službenika” (kanon 222 § 1; 
usp. kanon 1234 § 2; kanoni 1260 - 1262). 
U tom smislu postoje kod nas propisani 
doprinosi prigodom pojedinih slavlja 
sakramenata ili blagoslovina. Nije to 
plaćanje svetih čina, nego svojevrsno 
sudjelovanje na njima svakog onoga koji 
ih prima. 
No, naša se Crkva uzdržava najvećim 
dijelom od vašega dobrovoljnog priloga. 
Tako vaš dar za božićni blagoslov 
domova uz lukno ili neki drugi godišnji 
doprinos ostaje glavni izvor za pokrivanje 
redovitih troškova župe. Veliko i važno 
značenje ima milostinja koju dajete za 
prinos darova u euharistijskom slavlju, 
osobito nedjeljom i blagdanom. Vi se 
odričete dijela svoga pokatkad skromnog 
prihoda da bi tako konkretno očitovali 
svoje sudjelovanje na žrtvi Kristovoj i 
njegove Crkve. Premda je taj dar 
prepušten vašoj slobodnoj odluci, ipak 
nedjeljna i blagdanska milostinja ne bi se 
smjele svesti na beznačajan iznos, kojim 
ponegdje nije moguće pokriti niti 
redovite troškove samoga euharistijskog 
slavlja. 
Već duže vrijeme kod nas je uveden 
obiteljski dar za biskupiju, odnosno dar 
župa za središnje ustanove iz kojeg se 
prvenstveno školuju naši budući 

svećenici. Malen je to dar, ali od velikog 
značenja i pomoći. Brojne župe 
prikupljaju hranu za naša sjemeništa kao 
poseban izraz svoje povezanosti s tim 
važnim ustanovama i iskaz brige za 
izobrazbu svećenika. Sve su to doprinosi 
za redovito funkcioniranje Crkve. 
No, uz spomenuto mnogi vjernici u našim 
župama očituju svoju vjeru i ljubav prema 
Isusu Kristu dajući na poziv svećenika i 
župnoga ekonomskog vijeća izvanredne 
doprinose za uređenje svoje crkve kao i 
za ljepotu svega onoga što služi 
bogoštovlju i slavljenju svetih otajstava. 
 

Zahvala i zaključak 
 

7. Braćo i sestre! Dugujemo duboku 
zahvalnost svima onima koji su tijekom 
mnogih godina progona Crkve u 
komunističkom sustavu svjedočili svoju 
kršćansku vjernost također ustrajnom i 
velikodušnom darežljivošću, najčešće 
otkidajući od svog siromaštva za njezine 
potrebe. Dok nastojimo u novim 
prilikama našega društva služiti 
naviještanju Isusove radosne vijesti i 
spasenju duša, zahvaljujemo svima vama 
što iz te svijesti vjere jednako raspoloženi 
i dalje materijalno pomažete Crkvu u 
njezinu poslanju. Molimo Boga, koji „ljubi 
vesela darivatelja“ (2 Kor 9,7) da vas prati 
svojim blagoslovom i ispuni nebeskim 
dobrima. 
 

Sve vas srdačno u Gospodinu 
pozdravljamo. 
U Zagrebu, 11. svibnja 2004. 
 

+ Kardinal Josip Bozanić,  
zagrebački nadbiskup i metropolit, v.r. 
+ Mons. Slavomir Miklovš,  
križevački vladika, v.r. 



 

+ Mons. Marin Srakić,  
đakovački i srijemski biskup, v.r. 
+ Mons. Marko Culej,  
varaždinski biskup, v.r. 
+ Mons. Antun Škvorčević,  
požeški biskup, v.r. 
+ Mons. Đuro Gašparović, pomoćni 
đakovački i srijemski biskup, v.r. 
+ Mons. Josip Mrzljak,  
pomoćni zagrebački biskup, v.r. 
+ Mons. Vlado Košić,  
pomoćni zagrebački biskup, v.r. 
+ Mons. Đuro Hranić,  
pomoćni đakovački i srijemski biskup, v.r. 
 

PRAVILNIK za provedbu 
financijskog sustava 

(1. srpnja 2004. godine.) 
 
Temeljne odredbe 
 

Članak 1. 
Ovim Pravilnikom uređuju se pitanja 
provedbe financijskog sustava u 
biskupijama Đakovačkoj i Srijemskoj, 
Križevačkoj, Požeškoj, Varaždinskoj i 
nadbiskupiji Zagrebačkoj. 
 

Članak 2. 
Vremenita crkvena dobra su dobra koja 
pripadaju javnoj pravnoj osobi u 
Katoličkoj Crkvi (usp. kan. 1257, § 1). Ta 
su dobra namijenjena u svrhe koje su 
vlastite Katoličkoj Crkvi, a to su uređenje 
bogoštovlja, briga za dolično uzdržavanje 
klera i drugih službenika, vršenje djela 
apostolata i dobrotvornosti, napose 
prema siromasima (usp. kan. 1254, § 2). 
 

Članak 3. 
1. Pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji 
osnovana je Središnja ustanova za 
uzdržavanje klera i drugih crkvenih 

službenika kao javna pravna osoba 
Katoličke Crkve. 
2. U svakoj nad/biskupiji uspostavljena je 
Nad/Biskupijska ustanova za uzdržavanje 
klera i drugih crkvenih službenika kao 
javna pravna osoba Katoličke Crkve (usp. 
kan. 1274, § 1). 
 

Članak 4. 
Nadarbine u pravom i nepravom smislu 
riječi prenose se u vlasništvo javne 
pravne osobe u sklopu koje djeluju 
njihovi dosadašnji naslovnici, a primici 
ulaze u jedinstvenu blagajnu te pravne 
osobe za njezino funkcioniranje. 
 

Članak 5. 
U Financijski sustav Katoličke Crkve u 
Hrvatskoj uključeni su klerici koji po 
biskupovom dekretu vrše službu u 
mjesnoj Crkvi na puno radno vrijeme, 
osim onih koji su uključeni u drugi sustav 
nagrađivanja. To su: 
- dijecezanski biskupi i oni koji su u 

pravu s njima izjednačeni; pomoćni 
biskupi; naslovni biskupi koji na 
području Hrvatske biskupske 
konferencije izvršavaju posebno 
poslanje; 

- nad/biskupijski svećenici kao i 
svećenici koji pripadaju ustanovama 
posvećenog života ili družbama 
apostolskog života, koji po dekretu 
dijecezanskog biskupa, na puno 
radno vrijeme, vrše službu u biskupiji; 

- nad/biskupijski svećenici ili svećenici- 
redovnici koji djeluju u institucijama 
nacionalnog karaktera po odredbi 
Hrvatske biskupske konferencije; 

- nad/biskupijski svećenici koji po 
mandatu vlastitog biskupa studiraju u 
domovini ili izvan nje; 

- trajni đakoni koji vrše službu u korist 
biskupije na puno radno vrijeme. 

(nastavlja se) 


