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2Ljet 36, 14-16.19-23 

Čitanje Druge knjige Ljetopisa 

U one dane: Svi su svećenički 

poglavari i narod gomilali nevjeru na 

nevjeru slijedeći gnusna djela 

krivobožačkih naroda, oskvrnjujući 

dom Gospodnji, posvećen u 

Jeruzalemu. 

Gospodin, Bog njihovih otaca, slao je 

k njima zarana svoje glasnike, slao ih 

svejednako, jer mu bijaše žao svojega 

naroda i svojega prebivališta. Ali su 

se oni rugali Božjim glasnicima, 

prezirući njegove riječi i 

podsmjehujući se njegovim 

prorocima, dok se nije podigla 

Gospodnja jarost na njegov narod te 

više nije bilo lijeka. 

Spalili su Božji dom, oborili 

jeruzalemski zid i sve utvrde njegove 

vatrom spalili. One što izbjegoše 

maču odvede Nabukodonozor u 

Babilon u sužanjstvo. Postali su 

robovi njemu i njegovim sinovima, 

dokle nije nastalo perzijsko 

kraljevstvo. Da bi se ispunila riječ 

koju Gospodin reče na Jeremijina usta: 

»Dokle se zemlja ne oduži svojim 

subotama, počivat će za sve vrijeme u 

pustoši dok se ne ispuni sedamdeset 

godina.« 

Ali prve godine perzijskoga kralja 

Kira, da bi se ispunila riječ 

Gospodinova objavljena na 

Jeremijina usta, podiže Gospodin duh 

perzijskoga kralja Kira te on oglasi po 

svemu svojem kraljevstvu usmeno i 

pismeno: »Ovako veli perzijski kralj 

Kir: ’Sva zemaljska kraljevstva dade 

mi Gospodin, Bog nebeski. On mi 

naloži da mu sagradim dom u 

Jeruzalemu, u Judeji. Tko je god 

među vama od svega njegova naroda, 

Bog njegov bio s njim, pa neka ide 

onamo!’«      

Riječ Gospodnja. 

 

Ps 137,1-8 

Nek mi se jezik za nepce prilijepi, 

ako spomen tvoj smetnem ja ikada. 

  

Na obali rijeka babilonskih 

sjeđasmo i plakasmo 

spominjući se Siona; 

o vrbe naokolo 

harfe svoje bijasmo povješali. 

 

I tada porobljivači naši 

zaiskaše od nas da pjevamo, 

mučitelji naši – da se veselimo: 

»Pjevajte nam pjesmu sionsku!« 

 

Kako da pjesmu Gospodnju pjevamo 

u zemlji tuđinskoj! 

Nek se osuši desnica moja, 

Jeruzaleme, ako tebe zaboravim! 

 

Nek mi se jezik za nepce prilijepi 

ako spomen tvoj smetnem ja ikada, 

ako ne stavim Jeruzalem 

vrh svake radosti svoje! 

 

Župa 
Kamensko 



Ef 2,4-21 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla 

apostola Efežanima 

Braćo: Bog, bogat milosrđem, zbog 

velike ljubavi kojom nas uzljubi, nas 

koji bijasmo mrtvi zbog prijestupa, 

oživi zajedno s Kristom – milošću ste 

spašeni! – te nas zajedno s njim 

uskrisi i posadi na nebesima u Kristu 

Isusu: da u dobrohotnosti prema nama 

u Kristu Isusu pokaže budućim 

vjekovima preobilno bogatstvo 

milosti svoje. Ta milošću ste spašeni 

po vjeri! I to ne po sebi! Božji je to 

dar! Ne po djelima, da se ne bi tko 

hvastao. Njegovo smo djelo, stvoreni 

u Kristu Isusu za dobra djela, koja 

Bog unaprijed pripravi da u njima 

živimo.        

Riječ Gospodnja. 

  

Iv 3,14-21 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu 

U ono vrijeme: Reče Isus Nikodemu: 

»Kao što je Mojsije podigao zmiju u 

pustinji, tako ima biti podignut Sin 

Čovječji da svaki koji vjeruje u njemu 

ima život vječni. Uistinu, Bog je tako 

ljubio svijet te je dao svoga Sina 

Jedinorođenca da nijedan koji u njega 

vjeruje ne propadne, nego da ima 

život vječni. Ta Bog nije poslao Sina 

na svijet da sudi svijetu, nego da se 

svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u 

njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, 

već je osuđen što nije vjerovao u ime 

jedinorođenoga Sina Božjega. A ovo 

je taj sud: Svjetlost je došla na svijet, 

ali ljudi su više ljubili tamu nego 

svjetlost jer djela im bijahu zla. 

Uistinu, tko god čini zlo, mrzi 

svjetlost i ne dolazi k svjetlosti da se 

ne razotkriju djela njegova; a tko čini 

istinu, dolazi k svjetlosti nek bude 

bjelodano da su djela njegova u Bogu 

učinjena.« 

Riječ Gospodnja. 

 

 

DA SVATKO IMA ŽIVOT VJEČNI 
Jednom su Izraelci koje je 

Mojsije vodio pustinjom postali 

nemogući. Zbog teških uvjeta počeli 

su se međusobno ujedati poput zmija. 

Bog je rekao Mojsiju da podigne 

zmiju na stup u pustinji (vjerojatno 

drveni). Možda da ih podsjeti na jedno 

drugo drvo puno plodova i raskoši u 

čijoj krošnji je vrebala zmija. Pod tim 

drvetom rodilo se grešno ljudsko JA. 

Rodila se oholost, pohlepa, 

neposlušnost, osuđivanje, laž… 

Na drvu križa visi samo jedan 

plod. Božja, ranjena ljubav u osobi 

Isusa Krista. Gledajući u Njegove 

rane moramo prepoznati svoje grijehe 

koji su ih uzrokovali. 

Kad se pod križem suočimo sa 

svojom grešnošću i probudimo u sebi 

pokajanje Isus nam pruža ranjenu 

ruku pomirenja i moli svog Oca da 

nam oprosti. 

fr. Mario



OBAVIJESTI 
 

➢ 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. 

➢ U petak 19. ožujka na svetkovinu sv. Josipa ne obvezuje post i nemrs. 

➢ U subotu 20. ožujka neće biti vjeronauka za prvopričesnike u Donjem 

Mekušju. Vjeronauk za krizmanike održava se redovito. 

➢ U nedjelju 14. ožujka skupljat ćemo novčana sredstva za obnovu 

zagrebačke katedrale koja je u potresu pretrpjela ozbiljna oštećenja da 

se što prije stavi u funkciju. Sredstva će se skupljati do četvrtka 18. 

ožujka i bit će predana 

zajedno sa svim župama 

karlovačkog dekanata na 

blagdan sv. Josipa 19. 

ožujka. 

➢ Zaručnički tečaj održavat 

će se 10.-13. svibnja u 

19:30 u Novom centru. 

Zaručnici se mogu javiti 

na e-meil naše župe. 

➢ Prijavnice za 

sakramente mogu se 

preuzeti na web stranici 

župe pod rubrikom 

sakramenti ili uzeti u 

crkvi. Ispunjene 

prijavnice se mogu 

poslati na mejl bez 

potpisa ili donijeti u 

nedjelju na misu. 

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 

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 za † Mariju, Katu, Slavu i Matu Novosel 

PONEDJELJAK 

15. ožujka 
 

18:00 TURANJ za † Mirka Gavrića (god.) 

19:00 KAMENSKO za † Ružu, Ivu i Marka Marić 

UTORAK 

16. ožujka 
 

17:00 SV. ANTUN nema nakane 

18:00 TURANJ za † Ljubicu Cunjak 

19:00 SV. JAKOV za † Marka i Zoru Stepinac 

SRIJEDA 

17. ožujka 
 

18:00 TURANJ nema nakane 

19:00 KAMENSKO za † Katarinu Andrijašević 

ČETVRTAK    

18. ožujka 
 

18:00 TURANJ 
nema nakane 
KLANJANJE 

19:00 KAMENSKO za † Matu Prpića i pok. iz ob. Prpić i Ćekić 

PETAK 
19. ožujka 
Sv. Josip 

18:00 TURANJ ZAJEDNIČKA 

19:00 KAMENSKO 
za † Josipa Blažića 
KLANJANJE 

SUBOTA 
20. ožujka 

19:00 KAMENSKO za † Petra Grčića 

PETA 

KORIZMENA  

NEDJELJA 
21. ožujka  
 

08:00 TURANJ za † Josipa i Barku Gojak 

09:30 SV. DOROTEJA za † Josipa, Stjepana, Ivana i Baru 

09:30 SV. ANTUN ZAJEDNIČKA 

11:00 KAMENSKO ZA SVE ŽUPLJANE 

11:00 TURANJ za † Franju Medveda 

18:00 GRADAC za † Josipa i Vesnu Vodopić i pok. iz ob. 

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 

ČETVRTA 

KORIZMENA  

NEDJELJA 
14. ožujka  

 

08:00 TURANJ Mario 

09:30 SV. DOROTEJA Stjepan 

09:30 SV. ANTUN Mario 

11:00 KAMENSKO Jura, Euzebije 

11:00 TURANJ Mario 

18:00 GRADAC Mario 

PONEDJELJAK 

15. ožujka 
 

18:00 TURANJ Mario 

19:00 KAMENSKO Mario 

UTORAK 

16. ožujka 
 

17:00 SV. ANTUN Mario 

18:00 TURANJ Mario 

19:00 SV. JAKOV Mario 

SRIJEDA 

17. ožujka 
 

18:00 TURANJ Mario 

19:00 KAMENSKO Jura, Mario 

ČETVRTAK    

18. ožujka 
 

18:00 TURANJ Mario 

19:00 KAMENSKO Jura, Mario 

PETAK 
19. ožujka 
Sv. Josip 

18:00 TURANJ Mario 

19:00 KAMENSKO Jura, Mario 

SUBOTA 
20. ožujka 

19:00 KAMENSKO SVI 

PETA 

KORIZMENA  

NEDJELJA 
21. ožujka  
 

08:00 TURANJ Mario 

09:30 SV. DOROTEJA Stjepan 

09:30 SV. ANTUN Mario 

11:00 KAMENSKO Jura, Mario 

11:00 TURANJ Euzebije 

18:00 GRADAC Mario 

  

  


