
TREĆA KORIZMENA NEDJELJA 

7. ožujka 2021. 
 

Izl 20,1-17 

Čitanje Knjige Izlaska 

U one dane: Bog izgovori sve ove riječi: 

»Ja sam Gospodin, Bog tvoj, koji sam 

te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće 

ropstva. 

Nemoj imati drugih bogova uz mene. 

Ne pravi sebi urezana lika ni obličja 

bilo čega što je gore na nebu, ili dolje 

na zemlji, ili u vodama pod zemljom. 

Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, 

Gospodin, Bog tvoj, Bog sam 

ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca – 

onih koji me mrze – na djeci do trećeg 

i četvrtog koljena, a iskazujem 

milosrđe tisućama koji me ljube i vrše 

moje zapovijedi. 

Ne uzimaj uzalud imena Gospodina, 

Boga svoga, jer Gospodin ne oprašta 

onome koji uzalud izgovara ime 

njegovo. 

Sjeti se da svetkuješ dan subotni. Šest 

dana radi i obavljaj sav svoj posao. A 

sedmoga je dana subota, počinak 

posvećen Gospodinu, Bogu tvojemu. 

Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, 

ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni 

sluškinja tvoja, ni živina tvoja, niti 

došljak koji se nađe unutar tvojih vrata. 

Ta i Gospodin je šest dana stvarao nebo, 

zemlju i more i sve što je u njima, a 

sedmoga je dana počinuo. Stoga je 

Gospodin blagoslovio i posvetio dan 

subotni. 

Poštuj oca svoga i majku svoju da 

imadneš dug život na zemlji koju ti 

daje Gospodin, Bog tvoj. 

Ne ubij! 

Ne učini preljuba! 

Ne ukradi! 

Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga! 

Ne poželi kuće bližnjega svoga! Ne 

poželi žene bližnjega svoga; ni sluge 

njegova, ni sluškinje njegove, ni vola 

njegova, ni magarca njegova, niti išta 

što je bližnjega tvoga!« 

Riječ Gospodnja. 

 

Ps 19,8-11 

Gospodine, ti imaš riječi života 

vječnoga! 

  

Savršen je zakon Gospodnji, 

dušu krijepi; 

pouzdano je svjedočanstvo 

Gospodnje, 

neuka uči. 

 

Prava je naredba Gospodnja, 

srce sladi; 

čista je zapovijed Gospodnja, 

oči prosvjetljuje. 

 

Neokaljan strah Gospodnji, 

ostaje svagda; 

istiniti sudovi Gospodnji, 

svi jednako pravedni. 

 

Dragocjeniji od zlata, 

zlata čistoga; 

slađi od meda,  

meda samotoka. 

  

Župa 
Kamensko 



1Kor 1,22-25 

Čitanje Prve poslanice svetoga 

Pavla apostola Korinćanima 

Braćo! Židovi znake ištu i Grci 

mudrost traže, a mi propovijedamo 

Krista raspetoga: Židovima sablazan, 

poganima ludost, pozvanima pak – i 

Židovima i Grcima – Krista, Božju 

snagu i Božju mudrost. Jer lûdo Božje 

mudrije je od ljudi i slabo Božje jače je 

od ljudi. 

Riječ Gospodnja. 

  

Iv 2,13-25 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu 

Blizu bijaše židovska Pasha. Stoga Isus 

uziđe u Jeruzalem. U Hramu nađe 

prodavače volova, ovaca i golubova i 

mjenjače gdje sjede. I načini bič od 

užeta te ih sve istjera iz Hrama zajedno 

s ovcama i volovima. Mjenjačima rasu 

novac i stolove isprevrta, a 

prodavačima golubova reče: »Nosite to 

odavde i ne činite od kuće Oca mojega 

kuću trgovačku.« Prisjetiše se njegovi 

učenici da je pisano: Izjeda me revnost 

za dom tvoj. 

Nato se umiješaju Židovi i upitaju ga: 

»Koje nam znamenje možeš pokazati 

da to smiješ činiti?« Odgovori im Isus: 

»Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri 

dana podići.« Rekoše mu nato Židovi: 

»Četrdeset i šest godina gradio se ovaj 

hram, a ti da ćeš ga u tri dana podići?« 

No on je govorio o hramu svoga tijela. 

Pošto uskrsnu od mrtvih, prisjetiše se 

njegovi učenici da je to htio reći te 

povjerovaše Pismu i besjedi koju Isus 

reče. 

Dok je boravio u Jeruzalemu o 

blagdanu Pashe, mnogi povjerovaše u 

njegovo ime promatrajući znamenja 

koja je činio. No sam se Isus njima nije 

povjeravao jer ih je sve dobro 

poznavao i nije trebalo da mu tko daje 

svjedočanstvo o čovjeku: ta sam je 

dobro znao što je u čovjeku. 

Riječ Gospodnja. 
 

 

NOVO JANJE 

Isus tjerajući trgovce životinjama iz 

hrama čini proročki čin. To su bile 

životinje koje su se prodavale za 

žrtvovanje u hramu. Bilo je to pred pashu, 

najvažniji židovski blagdan kad su svi 

židovi prinosili žrtve u hramu. Isus je 

umro na taj blagdan dao mu novo 

značenje. I zato kršćanski najveći 

blagdan Uskrs koji je nastao na toj 

podlozi pashe ima istu simboliku, samo 

novo značenje, novi smisao. 

Prije pashe Židovi su čistili i 

pospremali kuću, bacali kvasac. Tako i 

Isus prije pashe u hramu, kući svoga Oca 

čisti kuću. Zašto izbacuje životinje, koje 

su Židovi prinosili po Zakonu koji im je 

dao Bog? Zato što životinje u hramu više 

nisu potrebne jer prestaju starozavjetne 

žrtve. Isusovim dolaskom prestaje Stari 

zavjet i dolazi novo doba. Isus kao nvo 

janje, Jaganjac Božji, ulazi u hram i 

prinosi sam sebe na žrtveniku križa. 

 

fr. Mario



OBAVIJESTI 
 

➢ Križni put će se 

održavati u korizmi 

prije mise, svakog 

petka na Kamenskom i 

na Turnju, te 

nedjeljom u svim 

crkvama. 

➢ U petak 19. ožujka je 

svetkovina sv. Josipa. 

Svete mise u 

Nacionalnom svetištu 

sv. Josipa u Karlovcu 

slavit će se u 07:00, 

09:00, 11:00 i 18:30. 

Misu u 11:00 

predvodit će kardinal 

Josip Bozanić, 

nadbiskup zagrebački. 

➢ Prijavnice za sakramente mogu se preuzeti na 

www.zupakamensko.com/sakramenti ili uzeti u crkvi. 

Ispunjene prijavnice se mogu poslati na mejl bez potpisa ili 

donijeti u nedjelju na misu. 

➢ Kršćanski brak žele sklopiti: Krešimir Petar Bruketa, rkt., 

rođen 1991., neoženjeni sin Zdravka i Zdenke r. Jakelić, ing. 

strojarstva, nastanjen u ul. Br. Gojak, naša župa i  

Kristina Fanjak, rkt., rođena1985., neudana kći Ivana i Zlate r. 

Pogačić, dipl. ekonomist, nastanjena u Mejaški Pogačići, ž.  

Dubovac.  

Žele se vjenčati 03. srpnja 2021. na Dubovcu. 

 

RASPORED USKRSNIH ISPOVIJEDI 

U KARLOVAČKOM DEKANATU 

DAN SAT MJESTO 

Subota 20. ožujka 
09:00 Novi Centar 

17:00 Mahićno 

Nedjelja 21. ožujka 14:00 Rečica 

Utorak 23. ožujka 
08:30 

Švarča 
17:30 

Srijeda 24. ožujka 17:00 Dubovac 

Petak 26. ožujka 
07:00 

Presv. Trojstvo 
16:00 

Subota 27. ožujka 17:00 Hrnetić 

Ponedjeljak 29. ožujka 
17:30 Turanj 

18:30 Kamensko 

Utorak 30. ožujka 16:30  D. Mekušje 



RASPORED MISNIH NAKANA 

DATUM VRIJEME I MJESTO   NAKANA 

TREĆA 

KORIZMENA  

NEDJELJA 
7. ožujka  

 

08:00 TURANJ za † Mirka i Rozu Banjavčić 

09:30 SV. DOROTEJA za † Slavicu i Antuna Juraić i pok. iz ob. 

09:30 SV. ANTUN ZAJEDNIČKA 

11:00 KAMENSKO ZA SVE ŽUPLJANE 

11:00 TURANJ za † Juru Pleša 

18:00 GRADAC nema nakane 

PONEDJELJAK 

8. ožujka 
 

18:00 TURANJ za † Stjepana i Doru Gojak i pok. iz ob. 

19:00 KAMENSKO za † Katu i Antuna Milčić 

UTORAK 

9. ožujka 
 

17:00 SV. ANTUN  nema nakane 

18:00 TURANJ nema nakane 

19:00 SV. JAKOV nema nakane 

SRIJEDA 

10. ožujka 
 

18:00 TURANJ nema nakane 

19:00 KAMENSKO za † Marka Dujmana 

ČETVRTAK    

11. ožujka 
 

18:00 TURANJ 
za † Josipa i pok. iz ob. Smoljak 
KLANJANJE 

19:00 KAMENSKO za † Josipa Plemića 

PETAK 
12. ožujka 
 

18:00 TURANJ ZAJEDNIČKA 

19:00 KAMENSKO 
za † Stjepana, Baru i Stjepana Kladušić 
KLANJANJE 

SUBOTA 
13. ožujka 

19:00 KAMENSKO za † Andru, Marijana i Jozu Jelić 

ČETVRTA 

KORIZMENA  

NEDJELJA 
14. ožujka  
 

08:00 TURANJ za † Ivicu Kirina 

09:30 SV. DOROTEJA za † Josipa Vlahovića (god.) 

09:30 SV. ANTUN ZAJEDNIČKA 

11:00 KAMENSKO ZA SVE ŽUPLJANE 

11:00 TURANJ za † Katu i Peru Babić 

18:00 GRADAC nema nakane 

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

  

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

