
OGLASI 

U kampanji 40 DANA ZA ŽIVOT molimo 
ispred KBC-a Sestre Milosrdnice 0-24 sata, 
a ispred bolnice Merkur 7-19 sati. 
 

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

Danas završava "Tjedan solidarnosti i 
zajedništva s Crkvom i ljudima u BiH-u". 
Novčane priloge prikupljamo nakon svake 
mise. Hvala svim darovateljima! 
 

Danas je u našoj Župi otac Nike Rogar 
koja zbog cerebralne paralize ide na 
presađivanje matičnih stanica u Beč. 
Budući da postupak košta 10 000 eura, 
Nikin otac nudi majice s logom "Daruj 
osmijeh", po cijeni od 10 eura. 
 

Križni put tijekom korizme molimo 
utorkom i petkom, u 18 sati. 
 

Susret djece mlađe školske dobi, od 1. do 
4. razreda, bit će u subotu, u 9 sati. 
 

Još ima mjesta na hodočašću u Karlovac i 
Krašić, u subotu, 18. ožujka. Polazak je u 8 
sati, a cijena od 20 eura uključuje ručak. 
 

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

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 
 

Liturgijsko slavlje sv. Josipa premješta se na ponedjeljak, 20. ožujka. 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. 
 

Uskrsna ispovijed bolesnih i nemoćnih bit će u petak, 31. ožujka, od 9 sati. 
'Velika uskrsna ispovijed' za sve bit će u subotu, 1. travnja, od 9 do 11 sati. 
 

Raspored misa na Cvjetnicu, 2. travnja: 7,30, 8,45, 10 s procesijom i 18,30 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, 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 + Božidar Hanich 

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

PONEDELJAK, 13.  ožujka Sabina 
7,30  

2Kr 5,1-15a; Ps 42,2.3; 43,3.4; Lk 4,24-30 

UTORAK, 14.  ožujka Matilda 
18,30 Kolektivna 

Dn 3,25.34-43; Ps 25,4-9; Mt 18,21-35 

SRIJEDA, 15.  ožujka Mengin 
18,30 + Katarina i Vjekoslav Grečl 

Pnz 4,1.5-9; Ps 147,12-13.15-16.19-20; Mt 5,17-19 

ČETVRTAK, 16.  ožujka Turibije 
18,30 + ob. Zaninović i Gracin 

Jr 7,23-28; Ps 95,1-2.6-9; Lk 11,14-23 

PETAK, 17.  ožujka Patrik 
18,30 Kolektivna 

Hoš 14,2-10; Ps 81,7-11.14.17; Mk 12,28b-34 

SUBOTA, 18.  ožujka Ćiril Jeruzalemski 
7,30 + ob. Lukić i Žegar 

Hoš 6,1-6; Ps 51,3-4.18-21b; Lk 18,9-14 

NEDJELJA, 19.  ožujka Josip 7,30 + Josip i Milka Šebečić 

4. KORIZMENA – SREDOPOSNA 

8,45 + Ana Galović 

10,00 Za žive i pokojne župljane 

11,15 + Dragica i Josip, ob. Bunčić 

1Sam 16,1b.6-7.10-13a; Ps 23,1-6; Ef 5,8-14; Iv 9,1-41 18,30 + Josip Žmalec 



 

FINANCIJSKI SUSTAV KATOLIČKE CRKVE U HRVATSKOJ (6) 
(PRAVILNIK za provedbu financijskog sustava; 1. srpnja 2004. godine.) 

 

Blagajna 
 

Članak 6. 
Svaka javna pravna osoba Katoličke 
Crkve dužna je imati blagajnu u kojoj se, 
pomoću dva blagajnička dnevnika, vode 
svi mjesečni primici i izdaci svake godine, 
a koja, najkasnije do 1. ožujka naredne 
godine, podnosi nad/ biskupijskoj 
ustanovi financijski izvještaj za proteklu 
godinu. 
 

Članak 7. 
Svi primici i prilozi koje prima klerik ili 
drugi crkveni službenik s naslova svoje 
službe i na području službe ulaze u 
blagajnu pravne osobe u kojoj djeluje.  
 

Članak 8. 
Iz blagajne crkvene pravne osobe u kojoj 
klerik djeluje dodjeljuje se mjesečna 
nagrada za klerike i ostale crkvene 
službenike, podmiruju se izdaci za 
funkcioniranje pravne osobe i ostali 
namjenski izdaci. 
Korištenje službenog telefona i naknada 
za korištenje vlastitog automobila u 
pastoralne svrhe podmiruju se iz 
blagajne pravne osobe prema 
taksovniku. 
 

Članak 9. 
Doprinosi za uzdržavanje središnjih nad/ 
biskupijskih ustanova, čiju visinu 
određuje dijecezanski biskup, pošto se 
posavjetuje s prezbiterskim vijećem, 
ravnaju se prema nad/ biskupijskim 
propisima. 
 
Nagrada za klerike i druge crkvene 
službenike 
 

Članak 10. 

Budući da se klerici posvećuju crkvenoj 
službi, zaslužuju nagradu koja odgovara 
njihovu položaju i kojom mogu 
zadovoljiti svoje životne potrebe i 
pravično nagraditi potrebnu poslugu 
(usp. kan. 281, § 1). 
 

Članak 11. 
1. U mjesečnu nagradu klerika ulaze: 
- nagrada koju klerik dobiva od pravne 

osobe u kojoj djeluje, 
- plaća za školski vjeronauk, 
- druga primanja koja on ima s naslova 

obavljanja neke druge službe uz 
odobrenje dijecezanskog biskupa, 

- intervencija nad/biskupijske ustanove 
ako pravna osoba u kojoj klerik 
djeluje ne može podmiriti 
uzdržavanje onoga koji u njoj djeluje. 

2. Prilozi za mise ne uračunavaju se u 
mjesečnu nagradu klerika. Stipendij 
binacije i trinacije, osim na Božić, klerik je 
dužan predati nad/biskupskom 
ordinarijatu. Na dane kada služi misu 
»pro populo« (nedjelje i zapovijedani 
blagdani) stipendij treće sv. Mise - 
trinacije dužan je jednako tako predati 
nad/ biskupskom ordinarijatu. 
 

Članak 12. 
1. Jedinstvenu osnovicu novčane nagrade 
određuje Hrvatska biskupska 
konferencija. 
2. Na jedinstvenu osnovicu dodjeljuje se 
kleriku promjenjivi bodovni saldo, a broj 
bodova i njegovu visinu određuje 
Biskupska skupština Hrvatsko-slavonske 
crkvene pokrajine. 
 

Članak 13. 
Klerik koji obnaša više službi odabire 
bodovanje jedne od njih, na što mu se 



 

dodaje broj bodova prema 
promjenljivom bodovnom saldu. 
 

Članak 14. 
Mjesečni dodatak na osnovicu novčane 
nagrade dekanu za njegovu službu 
podmiruje nad/biskupijska ustanova u 
dvije rate godišnje. 
 

Članak 15. 
Troškovi domaćinstva (prehrana i pranje 
rublja) podmiruju se iz blagajne crkvene 
ustanove, a korisnici za to doprinose 
mjesečno iznos u vrijednosti od 30 
bodova. 
 

Članak 16. 
Domaćicu, koja služi svećenicima, 
nagrađuju svećenici sami. Njezino 
mirovinsko i zdravstveno osiguranje i 
drugi doprinosi podmiruju se iz župne 
blagajne. Uz odobrenje nad/biskupskog 
ordinarijata domaćica može biti 
zaposlena po ugovoru u župi ili crkvi. 
Tada se taj dio posla podmiruje iz župne 
blagajne. 
 

Članak 17. 
Ako župa ne može pokriti propisani iznos 
za mjesečnu nagradu svećenika, župnik 
se treba obratiti nad/biskupijskoj 
ustanovi, koja će, nakon uvida u stanje 
blagajne, dodati razliku do propisanog 
iznosa. 
 

Zdravstveno osiguranje 
 

Članak 18. 
Klerici (svećenici i đakoni koji kane 
postati prezbiteri), nakon inkardinacije u 
mjesnu Crkvu, trebaju biti zdravstveno 
osigurani prema odredbama mjesne 
Crkve kako bi uživali društvenu skrb kad 
obole (usp. kan. 281, § 2). 
 

 
 

Članak 19. 
1. Klerike zdravstveno osigurava nad/ 
biskupijska ustanova s naslova crkvene 
službe. 
2. Dopunsko zdravstveno osiguranje 
privatna je stvar svakog klerika, osim u 
slučaju umirovljenih i njima izjednačenih 
klerika kada dopunsko zdravstveno 
osiguranje odobrava i podmiruje 
nad/biskupijska ustanova. 
 
Godišnji odmor klerika 
 

Članak 20. 
Svakom kleriku pripada pravo da svake 
godine ima potrebno i dovoljno vrijeme 
odmora kako bi njegov ljudski i duhovni 
rast doprinosio što većoj pastoralnoj 
skrbi za spasenje duša (usp. kan. 283, §2). 
 

Članak 21. 
1. Vrijeme korištenja godišnjeg odmora 
neka se izabere tako da pastoralna 
djelatnost povjerene crkvene službe ne 
trpi bilo kakvu štetu. Stoga, neka se 
raspored korištenja godišnjeg odmora i 
zamjena utvrdi dogovorno na 
dekanatskoj razini. 
2. Neka župnik za vrijeme odsutnosti radi 
godišnjeg odmora osigura pastoralnu 
brigu za župu pomoću svećenika za 
kojega, ako je potrebno, neka zatraži od 
mjesnog ordinarija potrebne ovlasti. 
3. Zamjena neka bude odraz svećeničkog 
bratstva u vidu međusobne pomoći. 
 

Članak 22. 
Trajanje godišnjeg odmora za klerike 
smije biti najviše mjesec dana nepre-
kidno ili uz prekide. U trajanje godišnjeg 
odmora ne ubrajaju se dani posvećeni 
godišnjim duhovnim vježbama (usp. kan. 
533, § 2) i permanentnoj formaciji (usp. 
kann. 279, §§ 1-3; 555, § 2, br. 1). 
 

(nastavlja se) 


