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Sir 3,2-6.12-14 

Čitanje Knjige Sirahove 

Gospodin slavi oca u djeci njegovoj i 

učvršćuje pravo majke nad sinovima 

njezinim. Tko poštuje oca, okajava 

grijehe svoje, i tko časti majku svoju, 

sabire blago. Tko štuje oca, radovat će 

se sa svoje djece i bit će uslišen u dan 

molitve svoje. Tko časti oca svojeg, 

dugo živi; tko čini radost majci svojoj, 

sluša Gospodina. Sine moj, pomozi oca 

svoga u starosti i ne žalosti ga za života 

njegova. Ako mu i razum klone, budi 

blag s njime i ne grdi ga ti, koji si u 

punoj snazi. Jer ne zaboravlja se milost 

prema ocu, već se uračunava u oprost 

grijeha. 

Riječ Gospodnja. 

 

Ps 128,1-5 

Blago svima koji se boje Gospodina! 

  

Blago svakome koji se boji 

Gospodina, 

koji njegovim hodi stazama! 

Plod ruku svojih ti ćeš uživati, 

blago tebi, dobro će ti biti. 

 

Žena će ti biti kao plodna loza 

u odajama tvoje kuće; 

sinovi tvoji ko mladice masline 

oko stola tvojega. 

 

Eto, tako će biti blagoslovljen čovjek 

koji se boji Gospodina! 

Blagoslovio te Gospodin sa Siona, 

uživao sreću Jeruzalema 

sve dane života svojega!  

 

Kol 3,12-21 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla 

apostola Kološanima 

Braćo: Zaodjenite se – kao izabranici 

Božji, sveti i ljubljeni – u milosrdno 

srce, dobrostivost, poniznost, blagost, 

strpljivost te podnosite jedni druge 

praštajući ako tko ima protiv koga 

kakvu pritužbu! Kao što je Gospodin 

vama oprostio, tako i vi! A povrh svega 

– ljubav! To je sveza savršenstva. I mir 

Kristov neka upravlja srcima vašim – 

mir na koji ste pozvani u jednom tijelu! 

I zahvalni budite! 

Riječ Kristova neka u svem bogatstvu 

prebiva u vama! U svakoj se mudrosti 

poučavajte i urazumljujte! Psalmima, 

hvalospjevima, pjesmama duhovnim 

od srca pjevajte hvalu Bogu! I sve što 

god riječju ili djelom činite, sve činite 

u imenu Gospodina Isusa, zahvaljujući 

Bogu Ocu po njemu! 

Žene, pokoravajte se svojim muževima 

kao što dolikuje u Gospodinu! Muževi, 

ljubite svoje žene i ne budite osorni 

prema njima. Djeco, slušajte roditelje u 

svemu, tà to je milo u Gospodinu! 

Očevi, ne ogorčujte svoje djece da ne 

klonu duhom! 

Riječ Gospodnja. 

  

Župa 
Kamensko 



Mt 2,13-15.19-23 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju 

Kad mudraci otiđoše, gle, anđeo se 

Gospodnji u snu javi Josipu: »Ustani«, 

reče, »uzmi dijete i majku njegovu te 

bježi u Egipat i ostani ondje dok ti ne 

reknem jer će Herod tražiti dijete da ga 

pogubi.« On ustane, uzme noću dijete i 

majku njegovu te krene u Egipat. I osta 

ondje do Herodova skončanja – da se 

ispuni što Gospodin reče po proroku: 

Iz Egipta dozvah Sina svoga. 

Nakon Herodova skončanja, gle, anđeo 

se Gospodnji javi u snu Josipu u Egiptu: 

»Ustani«, reče, »uzmi dijete i njegovu 

majku te pođi u zemlju izraelsku jer su 

umrli oni koji su djetetu o glavi radili.« 

On ustane, uzme dijete i njegovu 

majku te uđe u zemlju izraelsku. Ali 

saznavši da Arhelaj vlada Judejom 

namjesto svoga oca Heroda, bojao se 

poći onamo pa, upućen u snu, ode u 

kraj galilejski. Dođe i nastani se u 

gradu zvanu Nazaret – da se ispuni što 

je rečeno po prorocima: Zvat će se 

Nazarećanin. 

Riječ Gospodnja. 
 

 
Božić je blagdan kad se nad našim dušama i životima otvara nebo, a 

nemjerljiva radost silazi na zemlju. 
Svim župljanima, svim članovima vaših obitelji i svim ljudima koji su vam 
dragi, gdje god bili, želimo obnovu vjere; da Božja prisutnost, koju slavimo 

ovog Božića, može pobijediti probleme i životne poteškoće s kojima se 
suočavamo. 

Nek Betlehemska noć, novim svijetlom obasja sve naše obitelji, 
a novonarođeni Isus obnovi našu snagu i obasja nove razloge za radost. 

 vaši pavlini

OBAVIJESTI 
 

➢ U nedjelju, 5. siječnja 2020. u 18:00 slavit će se sveta misa na 

Turnju na kojoj ćemo blagosloviti vodu uoči blagdana Sveta Tri 

Kralja. 

Nakon mise KUD Turanj će održati tradicionalni božićni 

koncert sa svojim gostima. 

➢ U utorak 7. siječnja počinje devetnica sv. Pavlu Pustinjaku, 

zaštitniku Reda Pavlina s pjevanim himnima koja traje do same 

svetkovine 15. siječnja 



➢ Do 15. siječnja, neće biti sv. mise radnim danom nigdje osim na 

Kamenskom u 07:30. U to vrijeme sv. misa se može služiti na 

više nakana. 

➢ Do 19. siječnja 2020. neće biti nedjeljne mise na Gracu. 

➢ Do 21. siječnja 2020.neće biti svete mise kod sv. Jakova. 

➢ Može se nabaviti Župni list u kojem možete pročitati 

informacije o vjerskim događanjima u Karlovcu i okolici u 

2019. godini, kao i kratku kroniku svih župa karlovačkog kraja 

pojedinačno i raspored blagoslova kuća, krizme i prve pričesti  

za sve župe. Cijena je 15 kn. (minimalna cijena s obzirom da 

ima 148 stranica u boji.) 

➢ Raspored blagoslova kuća 2019./2020. (počinje u 09:00 sati) 

• četvrtak, 26. prosinca 2019. – Sisačka ulica, Petrinjska ulica – 

nakon 15:00 sati  

• petak, 27. prosinca 2019. – Gradac, Kapelička ulica, 

Florijanska ulica, Kobilić 

• subota, 28. prosinca 2019. – Vodostaj, Čurjaki 

• ponedjeljak, 30. prosinca 2019. – D. Mekušje od groblja, 

Husje s obe strane sela 

• utorak, 31. prosinca 2019. – Kamensko  

• četvrtak, 2. siječnja 2020. – Jelaši, Turanjski Goljaki 

• petak, 3. siječnja 2020. – ul. Braće Gojak, Mikšići, Lemić 

Brdo 

• subota, 4. siječnja 2020. – Gornje Mekušje, Turanj 

• ponedjeljak, 6. siječnja 2020. – Šćulac Brdo, Turanjski Poloj – 

nakon 15:00 sati 

• utorak, 7. siječnja 2020. – Logorište 

• srijeda, 8. siječnja 2020. – Mostanje 

 
Blagoslovljenu i uspješnu novu 2020. godinu žele vam 

vaši pavlini! 



RASPORED MISNIH NAKANA 

DATUM VRIJEME I MJESTO   NAKANA 

1. NEDJELJA 

PO BOŽIĆU 

29. prosinca  
  

Sveta obitelj 

08:00 TURANJ za † Stjepana Stavljenića 

09:30 KAMENSKO ZA SVE ŽUPLJANE 

09:30 SV. DOROTEJA za † Jurja Babića 

11:00 SV. ANTUN ZAJEDNIČKA 

11:00 TURANJ za † Ivana Mažurana 

18:00 GRADAC nema mise 

PONEDJELJAK 

30. prosinca 
07:30 KAMENSKO 

➊ nema nakane 

➋  

UTORAK 

31. prosinca 
Silvestar papa 

07:30 KAMENSKO nema nakane 

19:00 KAMENSKO ZAHVALA 

SRIJEDA 

1. siječnja 
Marija Bogorodica 

09:30 KAMENSKO za mlade iz naše župe 

09:30 SV. DOROTEJA  

11:00 SV. ANTUN ZAJEDNIČKA 

11:00 TURANJ za † Mihovila i Ivana Stepić 

ČETVRTAK    

2. siječnja 
Bazilije V. i Grgur N. 

07:30 KAMENSKO nema nakane 

PETAK 
3. siječnja 
Ime Isusovo 

07:30 KAMENSKO nema nakane 

SUBOTA 
4. siječnja 

07:30 KAMENSKO nema nakane 

2. NEDJELJA 

PO BOŽIĆU 

5. siječnja 

 
Gaudencije  

08:00 TURANJ za † Baru Jurčević i pok. iz ob. 

09:30 KAMENSKO ZA SVE ŽUPLJANE 

09:30 SV. DOROTEJA  

11:00 SV. ANTUN ZAJEDNIČKA 

11:00 TURANJ za zdravlje 

18:00 TURANJ za pok. članove i dobročinitelje KUD-a Turanj 

18:00 GRADAC nema mise 

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

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


 
DATUM VRIJEME I MJESTO   NAKANA 

1. NEDJELJA 

PO BOŽIĆU 

29. prosinca  
  

Sveta obitelj 

08:00 TURANJ Stjepan 

09:30 KAMENSKO Jura, Euzebije 

09:30 SV. DOROTEJA Mario 

11:00 SV. ANTUN Mario 

11:00 TURANJ Euzebije 

18:00 GRADAC --- 

PONEDJELJAK 

30. prosinca 
07:30 KAMENSKO SVI 

UTORAK 

31. prosinca 
Silvestar papa 

07:30 KAMENSKO Mario 

19:00 KAMENSKO Jura, Euzebije 

SRIJEDA 

1. siječnja 
Marija Bogorodica 

09:30 KAMENSKO Jura, Mario 

09:30 SV. DOROTEJA Stjepan 

11:00 SV. ANTUN Mario 

11:00 TURANJ Euzebije 

ČETVRTAK    

2. siječnja 
Bazilije V. i Grgur N. 

07:30 KAMENSKO SVI 

PETAK 
3. siječnja 
Ime Isusovo 

07:30 KAMENSKO SVI 

SUBOTA 
4. siječnja 

07:30 KAMENSKO SVI 

2. NEDJELJA 

PO BOŽIĆU 

5. siječnja 

 
Gaudencije  

08:00 TURANJ Stjepan 

09:30 KAMENSKO Jura, Euzebije 

09:30 SV. DOROTEJA Mario 

11:00 SV. ANTUN Euzebije 

11:00 TURANJ Mario 

18:00 TURANJ Mario 

18:00 GRADAC --- 

 


