
NEDJELJA KRŠTENJA GOSPODNJEG 

12. siječnja 2019. 
 

Iz 42,1-4.6-7 

Čitanje Knjige proroka Izaije 

Ovo govori Gospodin: »Evo 

sluge mojega koga podupirem, 

mog izabranika, miljenika duše 

moje. Na njega sam svoga duha 

izlio, on će donijeti pravo 

narodima. Vikati neće, neće 

bučiti, glas mu se neće čuti po 

trgovima. Trske napuknute 

prelomiti neće, stijenja što tinja 

neće ugasiti. Po istini on će 

donijeti pravo, neće sustati niti 

smalaksati dok na zemlji ne 

uspostavi pravo. Otoci žude za 

naukom njegovim. Ja, 

Gospodine, u pravdi te pozvah, 

čvrsto za ruku te uzeh; oblikovah 

te i postavih za savez narodu i 

svjetlost pucima, da otvoriš oči 

slijepima, da izvedeš sužnja iz 

zatovora, iz tamnice one što žive 

u tami.« 

Riječ Gospodnja. 
 

Ps 29 

Gospodin narod svoj mirom 

blagoslivlje. 
  

Prinesite Gospodinu, sinovi Božji, 

prinesite Gospodinu slavu njegova 

imena, 

poklonite se Gospodinu u svetištu 

njegovu! 

 

Čuj! Gospodin nad vodama, 

Gospodin nad vodama silnim! 

Čuj! Gospodin u sili, 

Gospodin u veličanstvu! 

 

Čuj! Bog veličanstveni zagrmje, 

a u hramu njegovu svi kliknuše: 

Slava! 

Gospodin nad vodama stoluje, 

stoluje Gospodin – kralj dovijeka!  

 

Dj 10,34-38 

Čitanje Djela apostolskih 

U one dane: Petar prozbori i reče: 

»Sad uistinu shvaćam da Bog 

nije pristran, nego – u svakom je 

narodu njemu mio onaj koji ga se 

boji i čini pravdu. Riječ posla 

sinovima Izraelovim 

navješćujući im evanđelje: mir 

po Isusu Kristu; on je Gospodar 

sviju. Vi znate što se događalo po 

svoj Judeji, počevši od Galileje, 

nakon krštenja koje je 

propovijedao Ivan: kako Isusa iz 

Nazareta Bog pomaza Duhom 

Svetim i snagom, njega koji je, 

jer Bog bijaše s njime, prošao 

zemljom čineći dobro i 
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ozdravljujući sve kojima bijaše 

ovladao đavao.« 

Riječ Gospodnja. 

  

Mt 3,13-17 

Čitanje svetog Evanđelja po 

Mateju 

U ono vrijeme: Dođe Isus iz 

Galileje na Jordan Ivanu da ga on 

krsti. Ivan ga odvraćaše: »Ti 

mene treba da krstiš, a ti da k 

meni dolaziš?« Ali mu Isus 

odgovori: »Pusti sada! Ta 

dolikuje nam da tako ispunimo 

svu pravednost!« Tada mu 

popusti. 

Odmah nakon krštenja izađe Isus 

iz vode. I gle! Otvoriše se nebesa 

i ugleda Duha Božjega gdje silazi 

kao golub i spušta se na nj. I eto 

glasa s neba: »Ovo je Sin moj, 

ljubljeni! U njemu mi sva 

milina!« 

Riječ Gospodnja. 
 

 

OBAVIJESTI 
 

➢ U srijedu 15. siječnja slavit ćemo blagdan sv. Pavla Prvog 

Pustinjaka. Svete mise će biti u 11:00 i 19:00 sati. 

➢ Na blagdan Sv. Pavla Pustinjaka 15. siječnja bit će 

organizirani prijevoz za ljude iz udaljenijih mjesta naše 

župe na svečanu misu na Kamenskom. Autobus će kretati 

u 10:00 sati ispred vatrogasnog doma u Donjem Mekušju. 

Stati će u Vodostaju, na Gracu i na Turnju. Povratak će 

biti u 12:30 s Kamenskog. Cijena prijevoza 7 kn po osobi. 

➢ U srijedu 15. siječnja u 19:00 sati organizira se akademija 

povodom međunarodnog priznanja Republike Hrvatske u 

Domu OS Zrinski. 

➢ U subotu 1. veljače s početkom u 09:30 sati u 

Nacionalnom svetištu Sv. Josipa na Dubovcu održat će se 

susret mladih koji žele volontirati i sudjelovati na 

Susretu hrvatske katoličke mladeži 9. i 10. svibnja ove 



godine. Molimo mlade osobe da se što prije prijave za 

susret u župnom uredu Kamensko. 

➢ Kod blagoslova kuća podijeljeni su letci u kojima se 

pozivaju svi koji su u mogućnosti, da prime mlade na 

spavanje za vrijeme Susreta hrvatske katoličke mladeži 

9. i 10. svibnja, koji će se održati u Zagrebu. Predviđena 

su 2 noćenja: sa petka na subotu i sa subote na nedjelju, te 

večera u petak i doručak u subotu i nedjelju. 

Ispunjene letke treba vratiti u župni ured što prije. 

Prijave se mogu izvršiti i na župni e-mail. 

➢ Hvala svima koji ste nas primili u svoje kuće prilikom 

blagoslova obitelji, kao i za sve priloge za župu koje ste 

pri tom dali. 

➢ Svi koji nisu bili kod kuća za vrijeme blagoslova obitelji, 

mogu se javiti naknadno. 

➢ 18.-25. siječnja traje molitvena osmina za jedinstvo 

kršćana. 

➢ Novi termini župnog vjeronauka bit će objavljeni 

sljedeću nedjelju. 

➢ Godine 2019. u našoj župi kršteno je 45 djece, 46 djece 

prvi put je primilo sv. pričest, 62 mladih primilo je 

sakramenat sv. potvrde, obavljeno je 56 sprovoda. 

 



RASPORED MISNIH NAKANA 

DATUM VRIJEME I MJESTO   NAKANA 

KRŠTENJE 

GOSPODINOVO 

12. siječnja 

 

08:00 TURANJ za † Antu Bošnjaka 

09:30 KAMENSKO ZA SVE ŽUPLJANE 

09:30 SV. DOROTEJA za † Stjepana i Baru Mušnjak i pok. iz ob. 

11:00 SV. ANTUN ZAJEDNIČKA 

11:00 TURANJ za † Marka i Ljubu Križanić i Baru Štefanac 

18:00 GRADAC nema mise 

PONEDJELJAK 

13. siječnja 
devetnica 

19:00 KAMENSKO 
➊ za † Janka i Baru Kučmanić, Stjepana i Mariju Kovač 

➋za † Zlatka i Janka Stavljenić 

UTORAK 

14. siječnja 
devetnica 

19:00 KAMENSKO  za † Anu i Ivana Mataković 

SRIJEDA 

15. siječnja 
Pavao Pustinjak 

11:00 KAMENSKO za † Andriju i Jelku Pavlačić 

19:00 KAMENSKO za † Jelu i Ivana Horvatić 

ČETVRTAK    

16. siječnja 
 

18:00 TURANJ 
za † Baru Sviličić 
KLANJANJE 

19:00 KAMENSKO za † Ljubicu, Tomu i Antona Pintar 

PETAK 
17. siječnja 
Antun Pustinjak 

11:00 SV. ANTUN  

17:00 SV. ANTUN  

18:00 TURANJ ZAJEDNIČKA 

19:00 KAMENSKO 
za † Milčić, Perše i Vlašić 
KLANJANJE 

SUBOTA 
18. siječnja 
 

19:00 KAMENSKO za † Marka, Mandu i Petra Bogdanović 

DRUGA 

NEDJELJA 

KROZ GODINU  
19. siječnja  
 

08:00 TURANJ nema nakane 

09:30 KAMENSKO ZA SVE ŽUPLJANE 

09:30 SV. DOROTEJA za † za † Antona Tuškan i pok. iz ob. Tuškan 

11:00 SV. ANTUN ZAJEDNIČKA 

11:00 TURANJ za † Anu Protulipac (god.) 

18:00 GRADAC nema nakane 

ISPOVIJED: radnim danom prije večernje sv. mise! 
zupa.kamensko@zg-nadbiskupija;  framario.osppe@gmail.com  www.zupakamensko.com 

mailto:zupa.kamensko@zg-nadbiskupija
mailto:framario.osppe@gmail.com
http://www.zupakamensko.com/


DATUM VRIJEME I MJESTO   NAKANA 

KRŠTENJE 

GOSPODINOVO 

12. siječnja 

 

08:00 TURANJ Mario 

09:30 KAMENSKO Mario 

09:30 SV. DOROTEJA Stjepan 

11:00 SV. ANTUN Euzebije 

11:00 TURANJ Mario 

18:00 GRADAC --- 

PONEDJELJAK 

13. siječnja 
devetnica 

19:00 KAMENSKO SVI 

UTORAK 

14. siječnja 
devetnica 

19:00 KAMENSKO  SVI 

SRIJEDA 

15. siječnja 
Pavao Pustinjak 

11:00 KAMENSKO SVI 

19:00 KAMENSKO Euzebije 

ČETVRTAK    

16. siječnja 
 

18:00 TURANJ Mario 

19:00 KAMENSKO Euzebije, Jura 

PETAK 
17. siječnja 
Antun Pustinjak 

11:00 SV. ANTUN  

17:00 SV. ANTUN  

18:00 TURANJ  

19:00 KAMENSKO  

SUBOTA 
18. siječnja 
 

19:00 KAMENSKO SVI 

DRUGA 

NEDJELJA 

KROZ GODINU  
19. siječnja  
 

08:00 TURANJ Stjepan 

09:30 KAMENSKO Euzebije 

09:30 SV. DOROTEJA Mario 

11:00 SV. ANTUN Stjepan 

11:00 TURANJ Euzebije 

18:00 GRADAC Mario 

 


