
DVADESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU 

23. kolovoza 2020. 
 

Iz 22,19-23 

Čitanje Knjige proroka Izaije 

Ovo govori Gospodin Šibni, 

upravitelju dvora: »Lišit ću te 

tvoje službe i otjerati s tvog 

mjesta; i u onaj dan pozvat ću 

svoga slugu Elijakima, sina 

Hilkijina. Obući ću mu tvoju 

haljinu, tvojim ću ga pojasom 

opasati, tvoju ću mu vlast predati 

u ruke te će biti otac žiteljima 

jeruzalemskim i kući Judinoj. 

Metnut ću mu na pleća ključ od 

kuće Davidove: kad otvori, nitko 

neće zatvoriti, kad zatvori, nitko 

neće otvoriti. Kao klin zabit ću ga 

na tvrdu mjestu; i postat će 

prijesto slave domu oca svojega.« 

Riječ Gospodnja. 

 

Ps 138,1-3.6.8 

Gospodine, vječna je ljubav 

tvoja: djelo ruku svojih ne 

zapusti! 
  
Zahvaljujem ti, Gospodine, iz svega srca 

jer si čuo riječi mojih usta. 

Pred licem anđelâ pjevam tebi, 
bacam se nice prema svetom hramu tvojemu. 

 

Zahvaljujem imenu tvojem 

za tvoju dobrotu i vjernost, 

Kad sam te zazvao, uslišio si me, 

dušu si moju pokrijepio. 

 

Zaista, uzvišen je Gospodin, 

ali gleda na ponizna, 

a oholicu izdaleka poznaje. 

Gospodine, vječna je ljubav tvoja: 

djelo ruku svojih ne zapusti!  

 

Rim 11,33-36 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla 

apostola Rimljanima 

O dubino bogatstva, i mudrosti, i 

spoznanja Božjega! Kako li su 

nedokučivi sudovi i neistraživi 

putovi njegovi! 

Doista, tko spozna misao 

Gospodnju, tko li mu bî 

savjetnikom? Ili: tko ga darom 

preteče da bi mu se uzvratiti 

moralo? 

Jer sve je od njega i po njemu i za 

njega! Njemu slava u vjekove! 

Amen. 

Riječ Gospodnja. 

  

Mt 16,13-20 

Čitanje svetog Evanđelja po 

Mateju 

U ono vrijeme: Dođe Isus u 

krajeve Cezareje Filipove i upita 

učenike: »Što govore ljudi, tko je 

Sin Čovječji?« Oni rekoše: »Jedni 

da je Ivan Krstitelj; drugi da je 

Župa 
Kamensko 



Ilija; treći opet da je Jeremija ili 

koji od proroka.« Kaže im: »A vi, 

što vi kažete, tko sam ja?« Šimun 

Petar prihvati i reče: »Ti si Krist-

Pomazanik, Sin Boga živoga.« 

Nato Isus reče njemu: »Blago tebi, 

Šimune, sine Jonin, jer ti to ne 

objavi tijelo i krv, nego Otac moj, 

koji je na nebesima. A ja tebi 

kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj 

stijeni sagradit ću Crkvu svoju i 

vrata paklena neće je nadvladati. 

Tebi ću dati ključeve kraljevstva 

nebeskoga, pa što god svežeš na 

zemlji, bit će svezano na 

nebesima; a što god odriješiš na 

zemlji, bit će odriješeno na 

nebesima.« Tada zaprijeti 

učenicima neka nikomu ne reknu 

da je on Krist. 

Riječ Gospodnja. 
 

 

OBAVIJESTI 
 

➢ Hvala svima koji su nam na bilo koji način pomogli oko 

organizacije svetkovine Velike Gospe na Kamenskom.  

➢ Molimo vas da za vrijeme svetih misa koristite zaštitne 

maske za lice, dezinficirate ruke, držite propisani razmak 

i držite se svih uputa nadležnih tijela u vezi krize s 

koronavirusom. 

➢ Pričest na usta nije moguća zbog opasnosti od zaraze.  

➢ Roditeljski sastanak za roditelje prvopričesnika održat će 

se u nedjelju 23. kolovoza u 20:00 sati. Molimo da 

roditelji dođu s prvopričesnicima, da podignu 

prvopričesničke haljine prema veličini. Tko ne dođe tada 

haljine će moći podignuti u petak 28. kolovoza nakon 

vjeronauka. 

➢ Vjeronauk za prvopričesnike održat će se u petak 28. 

kolovoza u 09:30 sati. Dolazak jako obvezan!!! 



➢ Ispovijed za prvopričesnike, njihove roditelje, braću, 

sestre, kumove, svu ostalu rodbinu i sve koji to žele bit će 

u subotu 29. kolovoza u 17:00 sati. 

➢ U nedjelju 30. kolovoza neće biti svete mise u 11:00 sati 

na Turnju.  

➢ U nedjelju 30. kolovoza neće biti svete mise u 18:00 sati 

na Gradcu. 

➢ U utorak 08. rujna na blagdan Male Gospe svete mise će 

biti u 08:30, 11:00 i 18:00 sati. 

➢ Kršćanski brak žele sklopiti:  

Andrija Bublić, rkt., rođen 1994., neoženjeni sin Željka i 

Vesne r. Puljak, drvodjeljski tehničar, nastanjen u 

Mahićnom, župa Mahićno i  

Mirna Grgat, rkt., rođena1995., neudana kći Stjepana i 

Ankice r. Skolan, magistra ekonomije, nastanjena na 

Gradcu, naša župa.  

Žele se vjenčati 05. rujna 2020. na Kamenskom. 

➢ Kršćanski brak žele sklopiti:  

Luka Dobrinić, rkt., rođen 1988., neoženjeni sin Damira 

i Zdenke r. Beljo, magister ekonomije, nastanjen u 

Rakovcu, župa Presv. Trojstva i  

Doroteja Lajić, rkt., rođena1995., neudana kći Steve i 

Katice r. Tropčić, studentica, nastanjena na Kamenskom, 

naša župa.  

Žele se vjenčati 18. rujna 2020. na Kamenskom. 



RASPORED MISNIH NAKANA 

DATUM VRIJEME I MJESTO   NAKANA 

DVADESET I 

PRVA  

NEDJELJA 

KROZ GODINU  
23. kolovoza  

 

08:00 TURANJ za † Branka i Ivana Vouk 

09:30 SV. DOROTEJA za † Ružu, Miju i Franicu Golubić i pok. Golubić 

09:30 SV. ANTUN ZAJEDNIČKA 

11:00 KAMENSKO ZA SVE ŽUPLJANE 

11:00 TURANJ za † Franju Medveda 

18:00 GRADAC za † Stjepana Cara i pok. iz ob. 

PONEDJELJAK 

24. kolovoza 
Bartol, M. Bulešić 

18:00 TURANJ za † Stipu, Mirka i Mirjanu Gavrić 

19:00 KAMENSKO za † Veru Tomac, Josipa i Maru Papa 

UTORAK 

25. kolovoza 
 

17:00 SV. ANTUN   

18:00 TURANJ za † iz ob. Stavljenić i Obranović 

19:00 SV. JAKOV za † iz ob. Juraić i Dragu Knežević 

SRIJEDA 

26. kolovoza 
 

18:00 TURANJ za † Tomu Matanića (god.) 

19:00 KAMENSKO za ozdravljenje 

ČETVRTAK    

27. kolovoza 
Monika 

18:00 TURANJ 
za † Mariju i Stanka Piršić 
KLANJANJE 

19:00 KAMENSKO za † Ivana Matančija i pok. iz ob. Matanči 

PETAK 
28. kolovoza 
Augustin 

18:00 TURANJ ZAJEDNIČKA 

19:00 KAMENSKO 
nema nakane 
KLANJANJE 

SUBOTA 
29. kolovoza 
Muč. Sv. Ivana Kr. 

07:30 KAMENSKO nema nakane 

DVADESET I 

DRUGA  

NEDJELJA 

KROZ GODINU  
30. kolovoza  
Prva pričest 

08:00 TURANJ za † Nikolu, Zorku i Marinka Petrošenski 

09:30 SV. DOROTEJA za † Stjepana, Jelenu, Dragutina i Maru Papa 

09:30 SV. ANTUN ZAJEDNIČKA 

11:00 KAMENSKO ZA SVE ŽUPLJANE 

11:00 TURANJ nema mise 

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


OBAVIJESTI 
 

➢ Hvala svima koji su nam na bilo koji način pomogli oko 

organizacije svetkovine Velike Gospe na Kamenskom.  

➢ Roditeljski sastanak za roditelje prvopričesnika održat će se u 

nedjelju 23. kolovoza u 20:00 sati. Molimo da roditelji dođu s 

prvopričesnicima, da podignu prvopričesničke haljine prema 

veličini. Tko ne dođe tada haljine će moći podignuti u petak 28. 

kolovoza nakon vjeronauka. 

➢ Vjeronauk za prvopričesnike održat će se u petak 28. kolovoza u 

09:30 sati. Dolazak jako obvezan!!! 

➢ Ispovijed za prvopričesnike, njihove roditelje, braću, sestre, 

kumove, svu ostalu rodbinu i sve koji to žele bit će u subotu 29. 

kolovoza u 17:00 sati. 

➢ U nedjelju 30. kolovoza neće biti svete mise u 11:00 sati na 

Turnju.  

➢ U utorak 08. rujna na blagdan Male Gospe svete mise će biti u 

08:30, 11:00 i 18:00 sati. 

➢ Kršćanski brak žele sklopiti:  

Andrija Bublić, rkt., rođen 1994., neoženjeni sin Željka i Vesne r. 

Puljak, drvodjeljski tehničar, nastanjen u Mahićnom, župa 

Mahićno i  

Mirna Grgat, rkt., rođena1995., neudana kći Stjepana i Ankice r. 

Skolan, magistra ekonomije, nastanjena na Gradcu, naša župa.  

Žele se vjenčati 05. rujna 2020. na Kamenskom. 

➢ Kršćanski brak žele sklopiti:  

Luka Dobrinić, rkt., rođen 1988., neoženjeni sin Damira i Zdenke 

r. Beljo, magister ekonomije, nastanjen u Rakovcu, župa Presv. 

Trojstva i  

Doroteja Lajić, rkt., rođena1995., neudana kći Steve i Katice r. 

Tropčić, studentica, nastanjena na Kamenskom, naša župa.  

Žele se vjenčati 18. rujna 2020. na Kamenskom. 



 
DATUM VRIJEME I MJESTO   NAKANA 

DVADESET I 

PRVA  

NEDJELJA 

KROZ GODINU  
23. kolovoza  

 

08:00 TURANJ Stjepan 

09:30 SV. DOROTEJA Stjepan 

09:30 SV. ANTUN Mario, Jurica 

11:00 KAMENSKO Mario, Jurica 

11:00 TURANJ Euzebije 

18:00 GRADAC Mario, Jurica 

PONEDJELJAK 

24. kolovoza 
Bartol, M. Bulešić 

18:00 TURANJ Stjepan 

19:00 KAMENSKO Mario 

UTORAK 

25. kolovoza 
 

17:00 SV. ANTUN Stjepan 

18:00 TURANJ Euzebije 

19:00 SV. JAKOV Mario 

SRIJEDA 

26. kolovoza 
 

18:00 TURANJ Euzebije 

19:00 KAMENSKO Jura, Mario 

ČETVRTAK    

27. kolovoza 
Monika 

18:00 TURANJ Euzebije 

19:00 KAMENSKO Jura, Mario 

PETAK 
28. kolovoza 
Augustin 

18:00 TURANJ Mario 

19:00 KAMENSKO Jura, Euzebije 

SUBOTA 
29. kolovoza 
Muč. Sv. Ivana Kr. 

07:30 KAMENSKO SVI 

DVADESET I 

DRUGA  

NEDJELJA 

KROZ GODINU  
30. kolovoza  
Prva pričest 

08:00 TURANJ  

09:30 SV. DOROTEJA  

09:30 SV. ANTUN  

11:00 KAMENSKO Mario 

11:00 TURANJ nema mise 

18:00 GRADAC nema mise 

 


