
SVETA OBITELJ 

27. prosinca 2020. 
 

Lk 2,22-40 

Čitanje svetog Evanđelja po 

Luki 

Kad se po Mojsijevu zakonu 

navršiše dani njihova čišćenja, 

poniješe Isusa u Jeruzalem da ga 

prikažu Gospodinu – kao što piše 

u Zakonu Gospodnjem. 

 

Kad obaviše sve po Zakonu 

Gospodnjem, vratiše se u 

Galileju, u svoj grad Nazaret. A 

dijete je raslo, jačalo i napunjalo 

se mudrosti i milost je Božja bila 

na njemu. 

Riječ Gospodnja. 

RASPORED BLAGOSLOVA KUĆA 2020/2021 
DATUM SELO NAPOMENA 

SUBOTA 

26. prosinca  
od 15:00 sati 

KAMENSKO 
Jedan svećenik će krenuti iz smjera Gornjeg Mekušja, drugi od 

groblja, treći od Lemić Brda. 

NEDJELJA 

27. prosinca 

od 15:00 sati 

TURANJ 

Jedan svećenik će krenuti od mosta, pa lijevom stranom ceste D1, 

drugi svećenik od Ciglara, blagoslovit će zgrade i nastavit će desnom 

stranom ceste D1, treći svećenik će krenuti od skretanja za Šćulac 

Brdo u smjeru Jelaša desnom stranom, na kraju sela će prijeći cestu i 

vraćat će se desnom stranom prema školi. 

PONEDJELJAK 

28. prosinca 

od 09:15 sati 

ULICA 
BRAĆE 
GOJAK 

Jedan svećenik će krenuti od Turnja lijevom stranom prema 

Kamenskom, druga dva svećenika će krenuti od Kamenskog svaki 

jednom stranom, kad to završimo vratit ćemo se do Gavranovića i 

završiti preostali dio prema Kamenskom. 

UTORAK 

29. prosinca 

od 09:15 sati 
 

ŠĆULAC 
BRDO 

Od D1 prema kraju sela. 

TURANJSKI 
POLOJ 

nakon blagoslova kuća na Šćulac Brdu. Od D1 prema kraju sela. 

JELAŠI 

Jedan svećenik će krenuti od Mikšića, kraj kapelice sv. Josipa 

produžiti ravno sve do ceste D1, drugi svećenik će krenuti od 

benzinske pumpe cestom D1 s obje strane i kod Fraka skrenuti u selo. 

Apolo i kuće uz D1 koje imaju adresu u T Goljakima obavit ćemo 

02.01.2021. 

SRIJEDA  

30. prosinca 

od 09:15 sati 

MOSTANJE 
Dva svećenika će krenuti iz smjera Karlovca, jedan desnom drugi 

lijevom stranom i tako sve do mrežničkog mosta. Treći svećenik će u 

09:15 krenuti u Velebitsku i okolne ulice. 

Župa 
Kamensko 



LOGORIŠTE 
Jedan svećenik će krenuti u 09:15 od ceste D1 obje strane, druga dva 

svećenika kad završe blagoslov kuća u Mostanju, krenut će svaki s 

jedne strane od Belajskih Poljica. 

ČETVRTAK  

31. prosinca 

od 09:15 

GORNJE 
MEKUŠJE 

Jedan svećenik će krenut iz smjera Kamenskog, drugi od trafostanice, 

treći iz smjera Karlovca. 

SUBOTA  

2. siječnja 

od 09:15 

MIKŠIĆI Od ulice Braće Gojak  

TURANJSKI 
GOLJAKI 

Jedan svećenik će krenuti od Apola i susjedne kuće koje po adresi 

spadaju pod Turanjske Goljake, a drugi iz smjera Zastinja. 

NEDJLJA  

3. siječnja 

od 15:00 

LEMIĆ 
BRDO 

Po jedan svećenik sa svake strane sela. 

 

PONEDJELJAK  

4. siječnja 

od 09:15 

KOBILIĆ  

HUSJE Od Kupe prem kraju sela. 

ČURJAKI  

D. MEKUŠJE 
Jedan svećenik će krenuti u 09:15 od škole, a drugi će krenuti iz 

smjera Husja kad završi blagoslov kuća u Čurjakima. 

UTORAK  

5. siječnja 

od 09:15 
GRADAC 

Jedan svećenik će ići od PPK, pa Kapeličkom ulicom do kapelice sv. 

Florijana, ulica Gradac i vraćat će se Sisačkom ulicom prema PPK; 

drugi svećenik će ići iz smjera Vodostaja i ući u Florijansku ulicu, 

treći svećenik će ići Sisačkom iz smjera Orlovca i ući u Petrinjsku. 

SRIJEDA  

6. siječnja 

od 15:00 
VODOSTAJ 

Jedan svećenik iz smjera Graca, drugi svećenik iz smjera Donjeg 

Mekušja i treći svećenik od šume. 

 

 

OBAVIJESTI 

➢ Molimo vas da se u crkvenim objektima pridržavate svih 

propisanih epidemioloških mjera. U crkvi u jednom trenutku 

može biti maksimalno 25 ljudi. 

➢ Hvala svima koji su nam ove godine pomogli oko čišćenja i 

kićenja crkava pred Božić, nabavke bora ili božićnog nakita. 

➢ U blagoslov kuća krenut ćemo ove godine već 26. prosinca. 

Pohodit ćemo samo one kuće i obitelji gdje nas dočekaju ispred 

kuće ili na prozoru i izričito pozovu. Za blagoslov obitelji 

možemo se pomoliti i u dvorištu, na pragu, ulazu, u predvorju, 

u nekoj od prostorija u kući ili gdjegod ćete se osjećati ugodno. 

Ove godine nećemo se rukovati i probat ćemo održavati 



razmak. Mi ćemo nastojati biti maksimalno odgovorni i nadamo 

se da ćemo se i ove godine tradicionalno vidjeti u što većem 

broju. 

➢ Tko želi može nas nazvati na proljeće ili ljeto kad opasnost od 

zaraze bude manja. 

➢ Ako neke obitelji u vrijeme blagoslova kuća nije bilo kod kuće, 

ili nas u ovo vrijeme nisu mogli primiti, možete nas nazvati, pa 

ćemo doći naknadno. 

➢ Situacija s trenutnom pandemijom diktira mnogo procesa u 

našem društvu, pa tako i u vjerničkom životu. Sve naše najave 

mogu se iznenada promijeniti zbog bolesti ili odluka CZ. 

Molimo vas za razumijevanje. Ukoliko se bilo tko od nas 

svećenika počne osjećati loše, blagoslov kuća će biti odgođen. 

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

zaštitniku Reda pavlina s pjevanim himnima koja traje do same 

svetkovine 15. siječnja 

➢ Za vrijeme blagoslova kuća i devetnice sv. Pavlu neće biti sv. 

mise radnim danom nigdje osim na Kamenskom u 07:30. 

➢ Blagoslov vode uoči Bogojavljenje bit će na sam blagdan prije 

svetih misa. 

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, u ovim teškim trenucima, 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 



RASPORED MISNIH NAKANA 

DATUM VRIJEME I MJESTO   NAKANA 

SVETA 

OBITELJ 
27. prosinca 

08:00 TURANJ za † Stjepana i Baru Obranović 

09:30 SV. DOROTEJA  

09:30 SV. ANTUN ZAJEDNIČKA 

11:00 KAMENSKO ZA SVE ŽUPLJANE 

11:00 TURANJ za † Antu i Ivu Bošnjak 

18:00 GRADAC nema mise 

PONEDJELJAK 

28. prosinca 
Nevina dječica 

07:30 KAMENSKO 
➊ za † Ivu i Anđu Ćurić 

➋ 

UTORAK 

29. prosinca 
07:30 KAMENSKO nema nakane 

SRIJEDA 

30. prosinca 
07:30 KAMENSKO nema nakane 

ČETVRTAK    

31. prosinca 
Silvestar papa 

19:00 KAMENSKO 
➊ ZAHVALA 

➋ za † Ankicu Brckan i pok. Brckan i Gojak 

PETAK 
1. siječnja 

Marija 
Bogorodica 

09:30 SV. DOROTEJA ZAJEDNIČKA 

09:30 SV. ANTUN  

11:00 KAMENSKO za † Željka Pavletića 

11:00 TURANJ  

SUBOTA 
2. siječnja 
Bazilije V i Grgur N 

19:00 KAMENSKO nema nakane 

DRUGA  

NEDJELJA 

PO BOŽIĆU  
3. siječnja 
 

08:00 TURANJ  

09:30 SV. DOROTEJA  

09:30 SV. ANTUN ZAJEDNIČKA 

11:00 KAMENSKO ZA SVE ŽUPLJANE 

11:00 TURANJ  

18:00 GRADAC nema mise 

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