
DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU 

21. lipnja 2020. 
 

Jer 20,10-13 

Čitanje Knjige proroka Jeremije 

Reče Jeremija: Čuh klevete mnogih: 

»Užas odasvud! Prijavite! Mi ćemo ga 

prijaviti.« Svi koji mi bijah u prijatelji 

čekahu moj pad. »Možda ga zavedemo, 

pa ćemo njim ovladati i njemu se 

osvetiti!« Sa mnom je Gospodin kao 

snažan junak! Zato će progonitelji moji 

posrnuti i neće nadvladati, postidjet će 

se veoma jer neće uspjeti, vječna se 

sramota neće zaboraviti. Gospodine 

nad vojskama, koji proničeš 

pravednika i vidiš mu bubrege i srce, 

daj da vidim kako im se osvećuješ, jer 

tebi povjerih parnicu svoju. Pjevajte 

Gospodinu, hvalite Gospodina 

jer on izbavi dušu sirote iz ruku 

zlikovaca. 

Riječ Gospodnja. 

 

Ps 69,8-10.14.17.33-35 

Po velikoj dobroti svojoj usliši me, 

Gospodine! 

  

Jer zbog tebe podnesoh pogrdu 

i stid mi pokri lice. 

Tuđinac postadoh braći 

i stranac djeci majke svoje. 

Jer me izjela revnost za dom tvoj 

i poruge onih koji se rugaju tebi 

padoše na me. 

 

No tebi se molim, Gospodine, 

u vrijeme milosti, Bože; 

po velikoj dobroti svojoj ti me usliši, 

po svojoj vjernoj pomoći! 

Usliši me, Gospodine, 

jer je dobrostiva milost tvoja, 

po velikom milosrđu obazri se na me! 

 

Gledajte, ubogi, i radujte se, 

nek vam oživi srce, svima koji Boga 

tražite. 

Jer siromahe Gospodin čuje, 

on ne prezire sužanja svojih. 

Neka ga hvale nebesa i zemlja, 

mora i sve što se u njima miče. 

 

Rim 5,12-15 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla 

apostola Rimljanima 

Braćo! Kao što po jednom čovjeku uđe 

u svijet grijeh i po grijehu smrt, i time 

što svi sagriješiše, na sve ljude prijeđe 

smrt… Doista, do Zakona bilo je 

grijeha u svijetu, ali se grijeh ne ubraja 

kad nema zakona. Da, ali smrt je od 

Adama do Mojsija doista kraljevala i 

nad onima koji ne sagriješiše 

prekršajem sličnim kao Adam, koji je 

pralik Onoga koji ima doći. 

Ali s darom nije kao s grijehom. Jer 

ako su grijehom jednoga mnogi umrli, 

mnogo se obilatije na sve razlila milost 

Božja, milost darovana u jednom 

čovjeku, Isusu Kristu. 

Riječ Gospodnja. 

  

Mt 10,26-33 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju 

U ono vrijeme: Reče Isus svojim 

apostolima: »Ne bojte se ljudi. Ta ništa 

Župa 
Kamensko 



nije skriveno što se neće otkriti ni tajno 

što se neće doznati. 

Što vam govorim u tami, recite na 

svjetlu; i što na uho čujete, 

propovijedajte na krovovima. Ne bojte 

se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne 

mogu ubiti. Bojte se više onoga koji 

može i dušu i tijelo pogubiti u paklu. 

Ne prodaju li se dva vrapca za novčić? 

Pa ipak ni jedan od njih ne pada na 

zemlju bez Oca vašega. A vama su i 

vlasi na glavi sve izbrojene. Ne bojte se 

dakle! Vrijedniji ste nego mnogo 

vrabaca. 

Tko god se, dakle, prizna mojim pred 

ljudima, priznat ću se i ja njegovim 

pred Ocem, koji je na nebesima. A tko 

se odreče mene pred ljudima, odreći ću 

se i ja njega pred svojim Ocem, koji je 

na nebesima.« 

Riječ Gospodnja. 
 

 

Meksički svećenik i egzorcist poručuje: 

Ove četiri stvari svaki vjernik treba znati 

1. ĐAVAO JE OSOBA, A NE        

STVAR  

Otac López upozorava da Đavao 

postoji i da je on osoba. Kada govori 

kroz opsjednutu osobu, govori kao 

osoba a ne kao stvar ili iluzija, i to je vrlo 

važno za razumjeti. Glavni mu je cilj 

„odvojiti nas od Boga, zastrašiti nas, 

prijetiti, da drhtimo na njegov spomen, 

kroz lijenost, umor, pospanost, 

nepovjerenje, očajavanje, mržnju i sve 

što je negativno“, objašnjava. 

2. ĐAVAO ULAZI U LJUDE SAMO 

AKO MU TO DOPUSTE 

Otac López naglašava da Đavao ulazi u 

ljude kad mu sami to dopuste. „On neće 

doći ako mu ne otvorimo vrata“, rekao 

je. Vrata mu otvaramo svakim grijehom, 

pogotovo onim u kojem ustrajemo i koji 

ne ispovjedimo; međutim, dodaje da se 

Đavao u ljudima najčešće nastanjuje 

preko prakticiranja magije, praznovjerja, 

vračarstva, proricanja, komunikacije s 

mrtvima, dozivanja duhova i astrologije. 

To je sedam temelja za laž i obmanu. 

„Bog to strogo zabranjuje!“, dodao je. 

Također, tu su i horoskop i vjerovanje da 

zvijezde utječu na naše živote. To osim 

što je velika laž, jako je opasno i 

istovjetno je magiji, jer tako pripisujemo 

moć i snagu stvarima, a ne Bogu. Dodaje 

da je i praznovjerno vjerovati da potkova 

nosi sreću pa je nose oko vrata kao 

amajliju, što je jako opasno a i to su 

načini koje Đavao koristi da bi ušao u 

naše živote i polako zarobio naša srca, 

misli, slobodu. 

3. SPECIFIČNO PONAŠANJE 

OPSJEDNUTIH 

Kod osobe koja je opsjednuta moguće je 

uočiti simptome poput povremenog 

vrištanja i režanja, te fizičke reakcije 

poput dizanja u zrak ili puzanja kao što 

zmija puže po podu. Postoji tisuće 

načina na koje se zlo manifestira. Može 

se također dogoditi da opsjednuti „čuju 

glasove, osjećaju strahovitu mržnju ili 

počnu odbacivati Boga, Bibliju koja im 

dotada nije smetala odjednom ne žele u 

svojoj blizini. Međutim, otac López 



naglašava da mnoge bolesti koje 

liječnici ne mogu dijagnosticirati 

potječu iz demonskih sfera. Tako, 

primjerice, postoje ljudi koji pate od 

strašnih bolova u leđima, a liječnici ih 

uvjeravaju da su dobro; konstantne 

dijareje gdje ni jedna terapija ne djeluje, 

ili pak neprestana bol u oku. To su 

smetnje koje znanost ne može objasniti. 

4. EGZORCIRAM JE BOŽANSKI 

MANDAT 

Što se tiče imenovanja oca Francisca 

egzorcistom prije nekoliko desetljeća, 

rekao je da je to „bilo neophodno“, 

nakon što je vidio „vrlo ozbiljne i bolne 

slučajeve“. Jednom je jedan mladić od 

18 godina imao snagu odgurnuti pet 

snažnih ljudi oko sebe, letio je i penjao 

se po zidovima. Moj kolega svećenik 

objasnio mi je koliko je potrebno boriti 

se protiv zla, te mi je rekao: „Tri je 

ovlasti Gospodin dao svećenicima: širiti 

Božju riječ, liječiti bolesne i izganjati 

zloduhe. To su tri snage naše svete 

Crkve i one ne bi bile uspostavljene da 

za njih nije bilo potrebe.“ 

Preuzeto sa Book.hr

 

OBAVIJESTI 
 

➢ U subotu 27. lipnja je mogućnost hodočašća u Mariju Bistricu, 

privatno ili autobusom. Autobus iz našeg dekanata kreće u 05:30 

ispred župne crkve na Kamenskom, staje na Turnju i kod DIP-a, 

ako iz Pokupske doline bude više od 15 hodočasnika autobus će ići 

iz Donjeg Mekušja. Cijena 80 kn. Upisi do srijede u 20:00 sati. 

Ako se ne skupi dovoljan broj hodočasnika, hodočašće se otkazuje. 

Kod upisivanja ostavite broj telefona da vam možemo javiti. 

➢ U tijeku su upisi u srednje škole. Potaknite mlade da upišu 

vjeronauk u srednjoj školi. U protivnom nisu dosljedni krsnim 

zavjetima, niti vjerničkom opredjeljenju. Podsjećamo, kako je 

uvjet za primanje prve pričesti i krizme obveza pohađanja školskog 

vjeronauka svih osam godina osnovne škole. 

➢ U subotu 27. lipnja održat će se Hod za život u Zagrebu. 

Okupljanje je u 10:00 sati na Trgu Republike Hrvatske (ispred 

HNK). 



RASPORED MISNIH NAKANA 

DATUM VRIJEME I MJESTO   NAKANA 

DVANAESTA  

NEDJELJA 

KROZ GODINU  
21. lipnja  

 

08:00 TURANJ za † Adriana Goršić i pok. iz ob. 

09:30 SV. DOROTEJA za † Mariju i Ivana Latković 

09:30 SV. ANTUN ZAJEDNIČKA 

11:00 KAMENSKO ZA SVE ŽUPLJANE 

11:00 TURANJ za † Josipa Stavljenića i Stjepana Lukačića 

18:00 GRADAC za † Vladimira, Ivicu i Ivana Bočić 

PONEDJELJAK 

22. lipnja 
 

18:00 TURANJ za † Marijana Protulipca (god.) i pok. iz ob. 

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

UTORAK 

23. lipnja 
 

17:00 SV. ANTUN  za † Željka Mrvca i ob. 

18:00 TURANJ za † Marka Latkovića 

19:00 SV. JAKOV nema nakane 

SRIJEDA 

24. lipnja 
Rođ. Ivana Krstitelja 

18:00 TURANJ za † Antu i Anu Lukić 

19:00 KAMENSKO za † Ivana Tvrdinić 

ČETVRTAK    

25. lipnja 
 

18:00 TURANJ 
 za † Stipu, Ivku i Franju Gavrić 
KLANJANJE 

19:00 KAMENSKO za † Zvonka i Paju Jozić 

PETAK 
26. lipnja 
 

18:00 TURANJ ZAJEDNIČKA 

19:00 KAMENSKO 
za † Ljubicu i Stjepana Tropčić 
KLANJANJE 

SUBOTA 
27. lipnja 
 

07:30 KAMENSKO za † Dušana Živković 

TRINAESTA  

NEDJELJA 

KROZ GODINU  
28. lipnja  
 

08:00 TURANJ  za † Petra Škrtića i Nikolu Furača 

09:30 SV. DOROTEJA za † Miju Sabljarića; Anu i Tomu Malović i ob. 

09:30 SV. ANTUN ZAJEDNIČKA 

11:00 KAMENSKO ZA SVE ŽUPLJANE 

11:00 TURANJ  za † Anu Mataković 

18:00 GRADAC nema nakane 

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

  

mailto:zupa.kamensko@zg-nadbiskupija
mailto:framario.osppe@gmail.com


DATUM VRIJEME I MJESTO   NAKANA 

DVANAESTA  

NEDJELJA 

KROZ GODINU  
21. lipnja  

 

08:00 TURANJ Stjepan 

09:30 SV. DOROTEJA Stjepan 

09:30 SV. ANTUN Euzebije 

11:00 KAMENSKO Jura, Mario 

11:00 TURANJ Euzebije 

18:00 GRADAC Mario 

PONEDJELJAK 

22. lipnja 
 

18:00 TURANJ Stjepan 

19:00 KAMENSKO Jura, Euzebije 

UTORAK 

23. lipnja 
 

17:00 SV. ANTUN  

18:00 TURANJ  

19:00 SV. JAKOV  

SRIJEDA 

24. lipnja 
Rođ. Ivana Krstitelja 

18:00 TURANJ  

19:00 KAMENSKO  

ČETVRTAK    

25. lipnja 
 

18:00 TURANJ  

19:00 KAMENSKO  

PETAK 
26. lipnja 
 

18:00 TURANJ Mario 

19:00 KAMENSKO  

SUBOTA 
27. lipnja 
 

07:30 KAMENSKO SVI 

TRINAESTA  

NEDJELJA 

KROZ GODINU  
28. lipnja  
 

08:00 TURANJ  

09:30 SV. DOROTEJA  

09:30 SV. ANTUN  

11:00 KAMENSKO  

11:00 TURANJ  

18:00 GRADAC Mario 

 

  


