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ŽUPA SV. MIHAELA – GRAČANI 

 27. siječnja 
Blagdan Sv. Anđele Merici, utemeljiteljice reda sestara Uršulinki. Devetnica kao 
priprava. 

02. veljače Svijećnica  

03. veljače Sv. Blaž (blagoslov grla i jabuka) 

7-9. veljače Trodnevnica uoči Stepinčeva 

10. veljače Klanjanje na nakanu proglašenja svetim bl. Alojzije Stepinca 

18. veljače Pepelnica – početak korizmenog vremena – godišnje  klananje 

24. veljače Moći bl. Alojzija Stepinca u našoj župi – Molitveni program 

10. ožujka Klanjanje na nakanu proglašenja svetim bl. Alojzije Stepinca 

 
Tijekom cijele korizme, petkom i nedjeljom, župljani su aktivno sudjelovali u 
Križnom putu, čitajući postaje. (muškarci i žene, stari i mladi) 

26-29. ožujak Duhovna obnova za roditelja prvopričesnika i krizmanika u Pučkoj školi. 

29. ožujak Cvjetnica - Blagoslov maslinovih grančica i svete Mise, Župna ispovijed 

02. travnja Veliki četvrtak – Misa večere Gospodnje, Obred pranja nogu 

03. travnja Veliki petak - 10.00 sati križni put, obredi Velikog petka 

04. travnja Obredi Velike subote. Blagoslov ognja i paljenje uskrsne svijeće 

05. travnja Uskrs 

06. travnja Uskrsni ponedjeljak 

25. travnja Krizma u župi – (22-24.5. trodnevnica) 

26. travnja Susret mladih u katedrali  

03. svibnja Susret mladih u organizaciji sestra Uršulinki iz župa na kojima one djeluju (Zenica, 
Slavonski Brod, Varaždin, Rovinj,Novi Zagreb,Zagreb-Vlaška.Zagreb-Gračani) u našoj 
Pučkoj školi. Završili s misom i ručkom kod Karmen Puntijar. 

17. svibnja Prva Sv. Pričest – (14-16.5. trodnevnica) 

24.svibnja Dani sjećanja – Misa Pri Isusu u Lonjšćini 

30. svibnja Susret djece na Ksaveru (ministanti,pjevači) 

4. lipnja Tijelovo – procesija na misi u 11:00 sati 

5-6. lipnja Hodočašće u Sarajevo na misu s Papom Franjom. U našoj organizaciji iz Gračana, 
Ksavera i Bešića išla dva autobusa.  Obišli i Kraljevu Sutjesku. 

19-30. lipnja Hodočašće u Lurd i Fatimu. Prekrasnih 11 dana, preko 6000 kilometara, ali i puno 
doživljaja, lijepih mjesta, puno pjesme, molitve,veselja. (Nica–Cannes– 
Carcassonne–Lurd–Burgos–Lisabon–Fátima–Tomar–Batalha–Nazaré–Alcobaça–
Aljustrel–Salamanca–San Sebastian–San Remo–Padova)    

30 lipnja - 3.srpnja Susret ministranata na Glavotoku 

11-12. srpnja  Župno hodočašće na Mariju Bistricu 

Druga polovica srpnja Vanjska obnova fasade crkve i zvonika. Sredstva dobili od Gradske četvrti 
Podsljeme 
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15. kolovoz  Župno hodočašće u Remete 

30. kolovoz  Akcija Miva – blagoslov auta,motora,bicikla.Sav prihod uplatili za nabavku vozila za 
naše misionare. 

7. rujan Započeli novu školsku i vjeronaučnu godinu. Tijekom ljeta došlo je i do promjena 
kod naših sestara. Otišle s. Gracija i s. Bogoljuba, došle s. Irena i s. Mirjam.   

20. rujan Već tradicionalno uoči Miholja, započeli s cjelodnevnim čitanjem Biblije.  

26-28. rujan Trodnevnica za Miholje. 
Predvoditelji: fra Branko Lovrić (Ksaver), fra Martin Jaković (Sv. Duh), vlč. Boris Jozić 
(Zaprešić). Svaku večer pjevao drugi zbor. (Remete, Sv. Duh i Zaprešić) . Nakon mise 
druženje u dvorani. 

29. rujan Blagdan sv. Mihaela. 
Mise za djecu i djelatnike osnovne škole u Gračanima, te za starije i bolesne uz naše 
tamburaše.  
Krajem mjeseca završili i unutarnju restauraciju zidova crkve. 

3.listopad Koncert Duhovne glazbe u organizaciji naših mladih u cintoru crkve. 
Sudjelovao Zbor mladih naše župe i njihovi gosti. Druženje nastavljeno do kasnih 
sati uz roštilj u dvorani.  

4. listopad Vanjska proslava Miholja, tri mise.  
Glavnu misu u 11:00 sati predvodio i propovjedao vlč. Robert Šreter,župnik u 
Šestinama. 

11. listopad Misijski dan u našoj župi. Sav prihod od misijskoj sajma,namjenje za misije. 

31. listopada 6. Noć otvorenih crkvi – Molitveno meditativni program 
Poslije druženje u dvorani uz proslavu župnikovog 65-tog rođendana, naravno uz 
tamburaše. 

1. studeni Blagdan Svih Svetih, misna slavlja i blagoslov na groblju.  

7. studeni Hodočašće u Krašić i Karlovac. Jedan autobus župljana, po prekrasnom danu 
posjetio je rodno mjesto bl. Alojzije Stepinca. Slavili smo sv. Misu i križni put. 
Doručak smo imali kod naših župljana obitelji Mrzljak rodom iz Krašića. Poslije smo 
posjetili i Nacionalno svetište sv. Josipa u Karlovcu i Novigrad na Dobri gdje smo 
imali i ručak. 

26.-29. studeni Prodaja adventskih vijenac i adventski sajam 

30. studeni Započeli s misama zornicama. Crkva lijepo popunjena, poslije mise djeca i stariji u 
dvoranici na kolačima,kavi, čaju. 

04. prosinac Barbarinje u Gračanima, muškarci u narodnim nošnjama obilze kuće, a nakon toga 
dolaze na zornicu. Prihod koji su dobili u posjetu, darovali za crkvu u Gračanima   

05. prosinac Sv. Nikola je stigao u našu župu i razveselio 70-ero djece. Bila i priredba, a Sv. 
Nikola je došao s dva krampusa.   

19. prosinac Molitveno - glazbena večer DOŠAŠĆA 

 


