
DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU  

19. siječnja 2019. 
 

Iz 49,3.5-6 
Čitanje Knjige proroka Izaije 

U prvo vrijeme on obescijeni 

zemlju Zebulunovu i zemlju 

Naftalijevu, al’ u vrijeme 

posljednje on će proslaviti Put 

uz more, s one strane Jordana – 

Galileju pogansku. 

Narod koji je u tmini hodio 

svjetlost vidje veliku; onima što 

mrkli kraj smrti obitavahu 

svjetlost jarka osvanu. Ti si 

radost umnožio, uvećao veselje, 

i oni se pred tobom raduju kao 

što se žetvi raduju žeteoci, kao 

što kliču koji dijele plijen. Jer 

teški jaram njegov, batinu plećâ 

njegovih, šibu njegova goniča 

slomio si kao u dan midjanski. 

Riječ Gospodnja. 
 

Ps 40,2.4.7-10 

Evo dolazim, Gospodine, vršiti 

volju tvoju! 
  
Uzdah se u Gospodina uzdanjem silnim 

i on se k meni prignu i usliša vapaj moj. 

U usta mi stavi pjesmu novu, 

slavopoj Bogu našemu. 

 

Žrtve i prinosi ne mile ti se, 

nego si mi uši otvorio; 

paljenicâ ni okajnicâ ne tražiš. 

Tada rekoh: »Evo dolazim! 

 

U svitku knjige piše za mene: 

Milje mi je, Bože moj, vršit volju tvoju, 

Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim.« 

 

Pravdu ću tvoju naviještat 

u zboru velikom 

i usta svojih zatvoriti neću, 

Gospodine, sve ti je znano.  
 

1Kor 1,1-3 

Početak Prve poslanice 

svetoga Pavla apostola 

Korinćanima 

Pavao, po Božjoj volji pozvan 

za apostola Krista Isusa, i brat 

Sosten Crkvi Božjoj u Korintu 

– posvećenima u Kristu Isusu, 

pozvanicima, svetima, sa svima 

što na bilo kojemu mjestu 

prizivlju ime Isusa Krista, 

Gospodina našega, njihova i 

našega. Milost vam i mir od 

Boga, Oca našega, i Gospodina 

Isusa Krista!  

Riječ Gospodnja. 

  

  

Župa 
Kamensko 



Iv 1,29-34 

Čitanje svetog Evanđelja po 

Ivanu 

U ono vrijeme: Ivan ugleda 

Isusa gdje dolazi k njemu pa 

reče: 

»Evo Jaganjca Božjega koji 

odnosi grijeh svijeta! To je onaj 

o kojem rekoh: Za mnom dolazi 

čovjek koji je preda mnom jer 

bijaše prije mene! Ja ga nisam 

poznavao, ali baš zato dođoh i 

krstim vodom da se on očituje 

Izraelu.« 

I posvjedoči Ivan: »Promatrao 

sam Duha gdje s neba silazi kao 

golub i ostaje na njemu. Njega 

ja nisam poznavao, ali onaj koji 

me posla vodom krstiti reče 

mi: ’Na koga vidiš da Duh 

silazi i ostaje na njemu, to je 

onaj koji krsti Duhom Svetim.’ 

I ja sam to vidio i svjedočim: on 

je Sin Božji.«  

Riječ Gospodnja. 
 

 

 
OBAVIJESTI 

 

➢ 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 ili u sakristiji. 

➢ Župni vjeronauk održavat će se od sljedećeg tjedna 

prema sljedećem rasporedu: 
Četvrtak 23. siječnja u 20:00 sati krizmanici Donje Mekušje 

Subota 25. siječnja: 

09:00 prvopričesnici Turanj 

10:00 krizmanici Turanj 

11:30 prvopričesnici Donje Mekušje 

➢ 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. 



RASPORED MISNIH NAKANA 

DATUM VRIJEME I MJESTO   NAKANA 

DRUGA 

NEDJELJA 

KROZ GODINU  
19. siječnja  

 

08:00 TURANJ za † iz ob. Marjanović 

09:30 KAMENSKO ZA SVE ŽUPLJANE 

09:30 SV. DOROTEJA 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 

PONEDJELJAK 

20. siječnja 
Euzebije 

18:00 TURANJ nema nakane 

19:00 KAMENSKO za † Stjepana i Ljubicu Tropčić 

UTORAK 

21. siječnja 
Agneza 

17:00 SV. ANTUN  

18:00 TURANJ nema nakane 

19:00 SV. JAKOV  

SRIJEDA 

22. siječnja 
Vinko 

18:00 TURANJ nema nakane 

19:00 KAMENSKO za † Stjepana Mikulin 

ČETVRTAK    

23. siječnja 
 

18:00 TURANJ 
nema nakane  
KLANJANJE 

19:00 KAMENSKO za † Marijana Jelić 

PETAK 
24. siječnja 
Franjo Slaeški 

18:00 TURANJ ZAJEDNIČKA 

19:00 KAMENSKO 
za † Andriju i Lucu Novaković, Ivu i Anđu Čurić 
KLANJANJE 

SUBOTA 
25. siječnja 
Obraćenje sv. Pavla 

19:00 KAMENSKO za † Ivu i Anđu Čurić 

TREĆA 

NEDJELJA 

KROZ GODINU  
26. siječnja  
Timotej  

08:00 TURANJ za † Antu Bošnjaka 

09:30 KAMENSKO ZA SVE ŽUPLJANE 

09:30 SV. DOROTEJA za † Dragutina i Mariju Perinčić 

11:00 SV. ANTUN ZAJEDNIČKA 

11:00 TURANJ za † Josipa, Andriju i Dragicu Smoljak i pok. iz ob. 

18:00 GRADAC nema nakane 

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