
OGLASI 

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

U petak je započeo Kursiljo za 
krizmanike. Njih i animatore 
preporučujemo svima u molitve. 
 

Večeras završava prikupljanje prikladne 
blagdanske hrane i higijenskih 
potrepština za najugroženije župljane. 
Hvala svim darovateljima!  
 

Križni put tijekom korizme molimo 
utorkom i petkom, u 18 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.  
Zbog toga u subotu neće biti susreta djece 
mlađe školske dobi, a Dječji zbor ima 
probu u 11 sati. 
 

U nedjelju, 2. travnja, slavimo Nedjelju 
Muke Gospodnje ili Cvjetnicu. Mise će biti 
u 7,30, 8,45, 10 s procesijom i u 18,30 sati.  
Maslinove grančice možete dobiti ispred 
Pastoralnog centra. 
 

Na prvu nedjelju molimo za duhovna 
zvanja.

TJEDNI RASPORED 
 

Svagdanja misa:  
ponedjeljak i subota u 7,30 sati, 
od utorka do petka, u 18,30 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 
Prikupljamo sredstva za obnovu rasvjete u našem Pastoralnom centru. Postavljena su 
nova rasvjetna tijela u vjeronaučnoj dvorani i Župnom uredu, a još treba urediti kapelu i 
pomoćne prostorije. Predviđeni trošak je 2.000 eura. Svaki prilog je dobrodošao! 
 

TRODNEVLJE, USKRS 
Veliki četvrtak 19 sati: Misa večere Gospodnje;  

22 sata: 'Getsemanska ura' 
Veliki petak 15 sati: Križni put u parku;  

19 sati: Služba Muke Gospodnje; cijelu noć molitva 'kod groba' 
Velika subota cijeli dan molitva 'kod groba' 

20 sati: Vazmeno bdjenje; blagoslov hrane 
VAZAM – USKRS mise u: 7,30, 8,45, 10 i 11,15 sati 
Vazmeni ponedjeljak mise u: 8,45, 10 i 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, 26.  ožujka Montan 7,30 + Nikola i ob. Dolenčić 

5. KORIZMENA – GLUHA 

8,45 + Mišo i ob. Gordić 

10,00 Za žive i pokojne župljane 

11,15 + Hrvoje Krešo Lovrić 

Ez 37,12-14; Ps 130,1-8; Rim 8,8-11; Iv 11,1-45 18,30 + Ante i ob. Petrović 

PONEDELJAK, 27.  ožujka Rupert 
7,30 + ob. Borota 

Dn 13,1-9.15-18a.19-30.33-62; Ps 23,1-6; Iv 8,1-11 

UTORAK, 28.  ožujka Priska 
18,30 Kolektivna 

Br 21,4-9; Ps 102,2-3.16-21; Iv 8,21-30 

SRIJEDA, 29.  ožujka Bertold 
18,30 + Andrija Buljević 

Dn 3,14-20.24-25.28; Dn 3,52-56; Iv 8,31-42 

ČETVRTAK, 30.  ožujka Zosim 
18,30 + ob. Šćrbec 

Post 17,3-9; Ps 105,4-9; Iv 8,51-59 

PETAK, 31.  ožujka Benjamin 
18,30 Kolektivna 

Jr 20,10-13; Ps 18,2-7; Iv 10,31-42 

SUBOTA, 1.  travnja Dionizije 
7,30 + Svetozar Horvat 

Ez 37,21-28; Jr 31,10-13; Iv 11,45-56 

NEDJELJA, 2.  travnja Franjo Paolski 7,30 + Branko Szörsén 

6. KORIZMENA – CVJETNA 

8,45 + ob. Ivanković i Pavešić  

10,00 Za žive i pokojne župljane 

  

Mt 21,1-11; Iz 50,4-7; Ps 22; Fil 2,6-11; Mt 26,14 – 27,66 18,30 + ob. Šojat 



 

FINANCIJSKI SUSTAV KATOLIČKE CRKVE U HRVATSKOJ (8) 

(PRAVILNIK za provedbu financijskog sustava, 1. srpnja 2004. godine) 

 
Oporuka, smrt i ukop klerika 
 

Članak 38. 
1. Svaki je svećenik dužan poslije 
prezbiterskog ređenja sastaviti oporuku 
koja je valjana i na građanskom području 
te je pohraniti na prikladnom mjestu koje 
je poznato nad/ biskupskom ordinarijatu. 
2. Oporuka treba biti sastavljena svjesno, 
slobodno i osobno, napisana vlastoručno 
i potpisana. Može biti napisana i pisaćim 
strojem te potpisana vlastoručno od 
oporučitelja i dvojice svjedoka. Oporuka 
napisana pisaćim strojem, a bez potpisa 
svjedoka, ovjerava se kod javnog 
bilježnika. 
 

Članak 39. 
Oporuka neka sadrži sljedeće elemente: 
- raspodjela pokretne i nepokretne 

vlastite imovine prema osobnoj volji. 
- mjesto ukopa. 
- sredstva za dostojan ukop. 
- izvršitelj oporuke. 
Neka se u ostavštini ne zaborave 
ustanove formacije klerika i ustanove 
koje skrbe za dostojan klerički život. 
 

Članak 40. 
Volju oporučitelja dužan je izvršiti od 
oporučitelja u oporuci određeni izvršitelj 
oporuke. Ako oporučitelj nije odredio 
izvršitelja oporuke, neka ga odredi 
dijecezanski biskup. 
 

Članak 41. 
Neka se dekan, u suradnji s ravnateljem 
nad/biskupijske ustanove, pobrine da 
prigodom bolesti ili smrti župnika 
njegova dekanata ne propadnu ili se ne 
odnesu knjige, isprave, posvećeni pribor, 
inventar župe i drugo što pripada Crkvi, 

te da se dostojno obavi sprovod onih koji 
umru (usp. kan. 555, § 3). 
 

Članak 42. 
Ako klerik oporučno nije ostavio sredstva 
za pokrivanje troškova ukopa, troškove 
će podmiriti nad/biskupijska ustanova, a 
dug neka joj se vrati od ostavštine. 
 
Prijelazne i završne odredbe 
 

Članak 43. 
Za slučajeve koji nisu regulirani 
odredbama ovog Pravilnika primjenjuju 
se zakonske odredbe općeg i krajevnog 
crkvenog prava. 
 

Članak 44. 
Tumačenje odredbi Pravilnika daje 
Biskupska skupština Hrvatsko-slavonske 
crkvene pokrajine. 
 

Članak 45. 
O eventualnim promjenama i izmjenama 
ovog Pravilnika odlučuje Biskupska 
skupština Hrvatsko-slavonske crkvene 
pokrajine. 
 

Članak 46. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. srpnja 
2004. godine. 
 
Biskupi  
Hrvatsko-slavonske crkvene pokrajine 
 

(nastavlja se) 

 

Na susretu Obiteljske zajednice,  
u subotu, 1. travnja, u 18 sati, 
psihologinja i psihoterapeutkinja 
Nikolina Essert održat će interaktivnu 
radionicu na temu Kako poboljšati 
komunikaciju u braku i obitelji.  



 

Priprema za svetu ispovijed 
Potražite u Župnom molitveniku i na našoj 
mrežnoj stranici prijedlog ispita savjesti 
(10BZ, 5CZ, 2ZLj, 7GG, ili 8B), dobro se 
pripremite i dođite!  
 
Iskreno se pitaj: pristupam li sakramentu 
sv. ispovijedi s iskrenom željom da 
očistim dušu i zadobijem nov život, da se 
obratim, da produbim prijateljstvo s 
Bogom ili se ispovijedam iz običaja, bez 
prave želje da se popravim? Kajem li se 
iskreno za svoje grijehe, žalim li i plačem 
li nad njima zato što sam uvrijedio Boga, 
bližnjega i sebe te što mi grijesi 
upropaštavaju život? Odričem li se 
iskreno svakoga grijeha i odlučujem li 
doista da više neću griješiti ili mislim 
nastaviti griješiti i poslije svete 
ispovijedi? 
Ako nema iskrenoga kajanja i odluke 
da više nećemo griješiti, te ako 
svojevoljno zatajimo neki teški grijeh, 
ispovijed nije valjana i ne opraštaju 
nam se grijesi. Tako činimo još jedan 
novi veliki grijeh, to jest svetogrdno se 
ispovijedamo i bez prave nakane 
primamo Kristove svetinje – sakramente. 
Sveta ispovijed je obraćenje i odricanje 
od svakoga, pa i najmanjega grijeha te 
potpuno opredjeljenje za Krista i život 
u njegovoj ljubavi i milosti. 

don Josip Radić  
 

MOLITVE KAJANJA 
(DJELO SKRUŠENJA) 
 

1. Kajem se od svega srca što sam 

uvrijedio Boga, najveće i najmilije dobro. 

Mrzim na sve svoje grijehe i čvrsto 

odlučujem da ću se popraviti i da neću 

više griješiti. Amen. 

2. Moj Bože, kajem se i žalim od svega 
srca, što grijesima uvrijedih tvoju 
neizrecivu dobrotu. Čvrsto odlučujem da 
te uz pomoć tvoje milosti neću više 
vrijeđati, da ću za svoje grijehe činiti 
dostojnu pokoru i čuvati se grešne 
prigode. Amen. 
 

3. Bože, dobri Oče, žao mi je za sve zlo 
što ga učinih i dobro koje propustih. 
Iskreno ću se truditi da budem bolji/a, 
pomozi mi da živim u tvome svjetlu i 
radosti. Amen. 
 

 

4. Bože moj, kajem se od svega srca jer 
grijehom uvrijedih tebe, Oče, najveće i 
najmilije dobro. Žao mi je za sve zlo što 
ga učinih i dobro koje propustih. Čvrsto 
odlučujem s tvojom milošću: činiti 
pokoru, ispraviti nepravdu i sablazan, 
kloniti se grešne prigode i više ne 
griješiti. Po zaslugama muke Spasitelja 
našega Isusa Krista smiluj mi se, 
Gospodine. 
 

Reknemo li da grijeha nemamo, sami sebe 
varamo i istine nema u nama.  
Ako priznamo grijehe svoje, vjeran je on i 
pravedan: otpustit će nam grijehe i očistiti 
nas od svake nepravde (1 Iv 1, 8-9). 
 

O, koliki su propali zbog manjkave 
ispovijedi! (sv. Terezija Avilska) 

 

Ženidbu namjeravaju sklopiti:  
1. Frano ŠKOPLJANAC – MAČINA iz 
Zagreba (sin Andrije i Lade, dj. Fuštar), 
rkt., i Mirta GAŽI, iz Hlebina (kći Hrvoja i 
Višnje, dj. Mrvoš), rkt. 

2. Leopold MANDIĆ iz Zagreba (sin Ante 
i Ljilje, dj. Alpeza), rkt., i Sara ŠIMIĆ, iz 
Zagreba (kći Ante i Ivanke, dj. Ćorić), rkt. 

3. Vjekoslav MATIJEVIĆ iz Zagreba (sin 
Tomislava i Melite, dj. Kramarić), rkt., i 
Petra PEĆNIK, iz Zagreba (kći Tomislava 
i Ljerke, dj. Holinka), rkt. 

https://www.zupa-presv-srca-isusova-vinogradska.hr/priprema-za-svetu-ispovijed-sastavio-don-josip-radic

