
PETA KORIZMENA NEDJELJA 
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Jer 31,31-34 

Čitanje Knjige proroka Jeremije 

»Evo dolaze dani – govori Gospodin – 

kad ću s domom Izraelovim i s domom 

Judinim sklopiti novi savez. Ne savez 

kakav sam sklopio s ocima njihovim u 

dan kad ih uzeh za ruku da ih izvedem 

iz zemlje egipatske, savez što ga oni 

razvrgoše premda sam ja gospodar 

njihov – govori Gospodin. Nego, ovo 

je savez što ću ga sklopiti s domom 

Izraelovim poslije onih dana – govori 

Gospodin: Zakon ću svoj staviti u dušu 

njihovu i upisati ga u njihovo srce. I bit 

ću Bog njihov, a oni narod moj. I neće 

više učiti drug druga ni brat brata 

govoreći: ’Spoznajte Gospodina!’ jer 

svi će me poznavati, i malo i veliko – 

govori Gospodin – jer ću oprostiti 

bezakonje njihovo i grijeha se njihovih 

neću više spominjati.« 

Riječ Gospodnja. 

 

Ps 51,3-4.12-15 

Čisto srce stvori mi Bože! 

  
Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome, 

po velikom smilovanju izbriši moje 

bezakonje! 

Operi me svega od moje krivice, 

od grijeha me mojeg očisti! 

 

Čisto srce stvori mi, Bože, 

i duh postojan obnovi u meni! 

Ne odbaci me od lica svojega 

i svoga svetog duha ne uzmi od mene! 

 

Vrati mi radost svoga spasenja 

i učvrsti me duhom spremnim! 

Učit ću bezakonike tvojim stazama, 

i grešnici tebi će se obraćati. 
  
Heb 5,7-9 

Čitanje Poslanice Hebrejima 

Braćo: Krist je u dane svoga 

zemaljskog života sa silnim vapajem i 

suzama prikazivao molitve i prošnje 

Onomu koji ga je mogao spasiti od 

smrti. I bī uslišan zbog svoje 

predanosti: premda je Sin, iz onoga što 

prepati naviknu slušati i, postigavši 

savršenstvo, posta svima koji ga 

slušaju začetnik vječnoga spasenja. 

Riječ Gospodnja. 

  

Iv 12,20-33 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu 

U ono vrijeme: Među onima koji su se 

došli klanjati na blagdan bijahu i neki 

Grci. Oni pristupe Filipu iz Betsaide 

galilejske pa ga zamole: »Gospodine, 

htjeli bismo vidjeti Isusa.« Filip ode i 

kaže to Andriji pa Andrija i Filip odu i 

kažu Isusu. Isus im odgovori: »Došao 

je čas da se proslavi Sin Čovječji. 

Zaista, zaista, kažem vam: ako 

pšenično zrno, pavši na zemlju, ne 

umre, ostaje samo; ako li umre, donosi 

obilat rod. Tko ljubi svoj život, izgubit 

će ga. A tko mrzi svoj život na ovome 

svijetu, sačuvat će ga za život vječni. 

Ako mi tko hoće služiti, neka ide za 

mnom. I gdje sam ja, ondje će biti i moj 

služitelj. Ako mi tko hoće služiti, 

Župa 
Kamensko 



počastit će ga moj Otac. Duša mi je 

sada potresena i što da kažem? Oče, 

izbavi me iz ovoga časa? No, zato 

dođoh u ovaj čas! Oče, proslavi ime 

svoje!« Uto dođe glas s neba: 

»Proslavio sam i opet ću proslaviti!« 

Mnoštvo koje je ondje stajalo i slušalo 

govoraše: »Zagrmjelo je!« Drugi 

govorahu: »Anđeo mu je zborio.« Isus 

na to reče: »Ovaj glas nije bio poradi 

mene, nego poradi vas. Sada je sud 

ovomu svijetu, sada će knez ovoga 

svijeta biti izbačen. A ja kad budem 

uzdignut sa zemlje, sve ću privući k 

sebi.« 

To reče da označi kakvom će smrću 

umrijeti. 

Riječ Gospodnja.

  

OBAVIJESTI 
 

➢ U subotu 27. ožujka neće biti VJERONAUKA u Donjem Mekušju. 

Vjeronauk će se nastaviti iza Uskrsa. U tjednu nakon Uskrsa 

održavat će se vjeronauk i za kandidate iz ostalih djelova župe. 

➢  Sljedeću nedjelju je CVJETNICA. Blagoslov grančica će se održati 

u crkvi bez procesije. Neka svatko bude na svom mjestu da se smanji 

opasnost od zaraze. 

➢ Svakog utorka prije svete mise na Turnju održava se pobožnost 13 

UTORAKA svetom Antutnu. 

➢ Uskrsna ISPOVIJED u našoj župi bit će u ponedjeljak 29. travnja u 

17:30 sati na Turnju i u 18:30 sati na Kamenskom; u utorak 30. 

travnja kod Sv. Antuna u 16:30 sati. Treba doći na vrijeme jer će biti 

više svećenika. 

➢ Na Uskrsni ponedjeljak svete mise će biti kao nedjeljom, osim mise 

na Turnju u 08:00 i na Gradcu u 18:00. 

➢ Pred nama je VAZMENO TRODNEVLJE – najsvetiji dani u 

crkvenoj godini: Veliki četvrtak, petak i subota. Na Veliki četvrtak 

slavimo Isusovu posljednju večeru s učenicima prije nego što je bio 

uhvaćen, na kojoj je ustanovio sv. misu i svećeništvo. Na Veliki 

petak slavimo Isusov križni put, muku, smrt na križu i polaganje u 

grob. Na veliku subotu crkva će biti otvorena cijeli dan, kako bismo 

se mogli doći pomoliti na Isusov grob. Navečer je najsvečanija misa 

u godini u kojoj slavimo Isusovo uskrsnuće. 



➢ Obredi Velikog četvrtka i petka počinju na Kamenskom u 19:00 

sati, a vazmeno bdijenje na Veliku subotu počinje u 21:00 sat ispred 

crkve blagoslovom ognja. Okupimo se svi u župnoj crkvi te dane, 

kako bismo mogli što dublje i plodonosnije proslaviti ova uskrsna 

otajstva. 

➢ Nakon Uskrsa mise subotom na Kamenskom bit će u 07:30 zbog 

vjenčanja.  

➢ U tjednu prije Cvjetnice obići ćemo samo one bolesne i nemoćne 

osobe koje to budu željele i koje nam to izričito jave. 

➢ Krizma u našoj župi slavit če se 23. svibnja 2021. u 11:00 sati u 

žišnoj crkvi na Kamenskom.  

➢ 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. 

➢ Zaručnički tečaj 

održavat će se 

10.-13. svibnja u 

19:30 u Novom 

centru. Zaručnici 

se mogu javiti na 

e-meil naše župe.  

 

RASPORED USKRSNIH ISPOVIJEDI 

U KARLOVAČKOM DEKANATU 

DAN SAT MJESTO 

Subota 20. ožujka 
09:00 Novi Centar 

17:00 Mahićno 

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 
11:00 Banija, Orlovac 

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 

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. 

PONEDJELJAK 

22. ožujka 
 

18:00 TURANJ za † Jozefinu i Branimira Lovrenović 

19:00 KAMENSKO za † Barku i Ivana Lesar 

UTORAK 

23. ožujka 
 

17:00 SV. ANTUN  nema nakane 

18:00 TURANJ za † Dušana Živkovića 

19:00 SV. JAKOV nema nakane 

SRIJEDA 

24. ožujka 
 

18:00 TURANJ za † Francu Goršić 

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

ČETVRTAK    

25. ožujka 
Blagovijest 

18:00 TURANJ 
 
KLANJANJE 

19:00 KAMENSKO za † Ivana i Maricu Lajić 

PETAK 
26. ožujka 
 

18:00 TURANJ ZAJEDNIČKA 

19:00 KAMENSKO 
za † Anu i Josipa Kladušić; Evu i Andriju Srbljin 
KLANJANJE 

SUBOTA 
27. ožujka 

19:00 KAMENSKO nema nakane 

CVJETNICA 

NEDJELJA 

MUKE 

GOSPODNJE 
28. ožujka  
 

08:00 TURANJ za † Andriju i Baru Milčić 

09:30 SV. DOROTEJA za † Josipa, Miju, Ivana, Tonu i Magdalenu Sabljarić 

09:30 SV. ANTUN ZAJEDNIČKA 

11:00 KAMENSKO ZA SVE ŽUPLJANE 

11:00 TURANJ za † Ivana i Mihovila Stepić 

18:00 GRADAC 
za † Mariju, Štefaniju i Dragutina Kanceljak; 

Josipa i Mariju Grgt 

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