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5.1.-Ut
18.1.-Po
27.1.-Sr

Završili s blagoslovm obitelji prema popisu. Kao i uvijek svugdje smo bili dobro primljeni. Na misi u 18:00 sati
već tradicionalno, blagoslov vode uoči Tri Kralja.
Započeli devetnicu Sv. Anđeli. Utemeljiteljici sestara Uršulinki koje već dugi niz godina djeluju u našoj župi.
Župnik sudjeluje na Teološko-pastoralnom tjednu na Šalati.
Proslavili blagdan sv. Anđele, utemeljiteljice reda sestara Uršulinki, koje su do listopada ove godine
djelovale u našoj župi. Nakon mise druženje u dvorani.

2.2.-Ut

SVIJEĆNICA – Blagoslov svijeća.

3.2.-Sr

SV. BLAŽ – Blagoslov grla I jabuka.

10.2.-Sr
26.2.-Pe

ČISTA SRIJEDA – PEPELNICA – Godišnej klečanje
Četvero mladića na susretu u samostanu na Ksaveru (26-28.2.)

5.3.-Su

24. Sata za Gospodina, Priključili se inicijativi pape Franje.
Molitva pred presvetim i cjelovečernja ispovijed. (18:00 do 22:00)
Naš dječji zbor Sv. Anđela, sudjelovao je u Varaždinu na susretu dječjih zborova iz župa na kojima djeluju
sestre Uršulinke.

6.3.-Ne

Križni put za djecu na Ksaveru, naša djeca su zajedno sa mladima predvodila pjevanje i čitala uvodnu
molitvu, a župnik fra Mirko predvodio križni put.

4.3.-Pe

20.3.-Ne

CVJETNICA – Procesija i blagoslov gračnica na misi u 11:00 sati. Završili s korizmom, koja je kao i prošle
godine bila obilježena uključivanjem velikog broja župljana u Križni put, čitali su mladi i stari, krizmanici.
Svakog petka i nedjelje imali smo različiti križni put. Nadamo se nastavku i slijedeće godine. Tijekom korizme
imali smo i susrete za očeve ovogodišnjih krizmanika i prvopričesnika. A na samu Cvjetnicu je bilo glasanje
za novo župno vijeće. Vrlo ugodno iznenađenje je velik prolaz mladih naše župe.

24.3.-Če

VELIKI ČETVRTAK
Misa Večere Gospodnje i obred pranja nogu. Navečer u 23:00, Getsemanska ura.

25.3.-Pe

VELKI PETAK
Obredi muke Gospodnje.

26.3.-Su

VELIKA SUBOTA
VAZMENO BDIJENJE – Nakon mise izašli u cintor, gdje je bio i blagoslov.

26.5.-Če

USKRS - Na svim jutarnjim misama blagoslov jela i pica, a na misi u 11:00 sati posebno svečano uz naše
tamburaše.
Susret mama ovogodišnjih krizmanika. Osvrt jedne mame na facebooku župe:
Želim se zahvaliti svima koje/i su organizirali jučeršanji sastanak/druženje za mame krizmanika...bilo je vrlo
nadahnjujuće , poticajno i divno !
Posebna zahvala ženama koje su svjedočile....treba imati hrabrosti i volje staviti svoj život pred druge ljude sa
dobrim i uzvišenim ciljem. Hvala još jednom! Krasne stvari se ostvaruju u našim Gračanima
Krizma u našoj župi, a kao priprava je bila trodnevnica.
Prva Sveta pričest u našoj župi, kao i uvijek trodnevnica uoči.
DUHOVI, a uoči u subotu smo imali i Duhovsko bdijenje u našoj crkvi.
Sudjelovali smo na prvom nacionalnom “Hodu za život”. 30 tak djece,mladih i obitelji je zajedno sa fra
Mirkom, pješačilo od Trga Kralja Tomislava do Jelačić placa, gdje je bio i prigodni program.
Obilježilo smo Dane sjećanja, kao spomen na žrtve poraća 1945. na našem području. Misu pri Isusu u
Lonjšćini, je predvodio vlč. Stanko Haramija, naše gore list i sin svjedoka ovih događanja. Bila je i procesija
sa narodnim nošnjama od gračanske škole.
TIJELOVO i tijelovska procesija.

4.6.-Su

Naši mali pjevači i ministraniti sudjelovali su na susretu djece iz naše provincije na Ksaveru..

27.3.-Ne

13.4.-Sr
30.4.-Su
8.5.-Ne
15.5.-Ne
21.5.-Su
22.5.-Ne
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19-25.6.

Od 19-25.lipnja smo hodočastili u Godini milosrđa u Rim. 30-tak župljana na čelu sa fra Mirkom, je kroz 7
dana obišlo:Casciu (Svetište sv. Rite), Norchiu i Montecassiono (Sv.Benedikt), Napulj,Pompeje, San Marino i
Rimini.

27.6.-2.7.

Petero ministranta sa župnikom fra Mirkom, sudjeluje na susretu ministranata naše provincije na Glavotoku.

3.7.-Ne

Proslavili smo Zlatnu misu našeg gračanca vlč. Stanka Haramije.

9-10.7.

9. i 10. srpnja po 125. puta hodočastili smo na Mariju Bistricu, zajedno sa našim susjednim župama Bešići i
Remete.

15.8.-Po

Velika Gospa u Remetama

21.8.-Ne

Akcija “Miva” prikupljanje sredstava za vozila za naše misionare. Blagoslov naših vozila.

28.8.-Ne

Naša gošća je bila s. Blaženka Barun koja živi i djeluje u Kongu. Nakon mise imali smo druženje s našim
župljanima koji su kumovi djeci u Kongu.

11.9.-Ne

Zaziv Duha Svetoga za uspješnu novu vjeronaučnu i školsku godinu.

18.9.-Ne

Započeli smo sa čitanjem Biblije kao priprava za blagdan Miholja. (sedmu godinu za redom)

26-29.9.

TRODNEVICA UOČI BLAGDANA SV.MIHAELA
Predvodili fra Josip Ivanović, konventualac-mladomisnik i vlč. Antun Štefan, misionar.

29.9.-Če

Blagdan Sv. Mihaela, Tri mise 8:00,11:00 – za djecu i nastavnike škole u Gračanima, predvodio vlč. Antun
Štefan i navečer u 18:30 za starije i bolesne uz naše tamburaše.

2.10.-Ne

Vanjska proslava blagdana sv. Mihaela. Kao i obično tri mise. Misu je predvodio i propovjedao o. Antonio
Marija Čirko, župnik u Remetama.

4.10.-Ut

Započeli sa radovima u sakristiji, te na cintoru.Novi pod,obojali zidove I novi namještaj.

16.10.-Ne

U Dvorani osnovne škole u Gračanima, naši mladi,uz pomoć i starijih organizirali su Koncert duhovne glazbe,
u sudjelovanje desetak zborova iz cijelog Zagreba.

21.10.-Pe

Na sastanku predstavnika članova župnih vijeća našeg dekanata,naš Ante Belić izabran za člana Druge
sinode Zagrebačke Nadbiskupije, kao predstavnik Gornjogradskog dekanata.

28.10.-Pe

U organizaciji Zajednice obitelji, imali smo predavanje, koje je održao fra Nikola Barun na temu “ Biblija,
knjiga života”. Održana su ukupno tri predavanja.

30.10.-Ne

Nakon 45 godina djelovanje u našoj župi oprostili smo se od naših sestara Uršulinki. Ima ih malo, potreba je
puno te su morale napustiti našu župu.

31.10.-Po

7. Noć otvorenih crkvi.Misa, klanjanje, pjesma, igrokaz. Uključeno puno djece, uz pomoć naših mladih.

1.11.-Ut

SVI SVETI, mise i blagoslov na groblju.
Adventska duhovna obnova, za krizmanike, njihove roditelji, mladi, roditelji prvopričesnika.

10.12.-Su

24.12.-Su

Prodaja kolača za djecu u Kamerunu i Božićni sajam naše djece i mladih.
BADNJAK – Tri mise, zornica,dječja polnoćka i polnoćka uz naše tamburaše.
Završili sa misama zornicama, koje su bile svaki dan osim nedjelje u 6:30. Već tradicionalno nakon mise
kratko druženje u dvorani, uz čaj i kavu, a djeca riješavaju svoje zadatke

25.12.-Ne

BOŽIĆ – Četiri mise, na misi u 11:00 sati pjevao Podgorac, crkva puna.

27.12.-Ut

Započeli smo s blagoslovom obitelji.Naš Podgorac na Ksaveru imao je Božićno koncert.

31.12.-Su

Na misi zahvalnici u punoj crkvi, zahvalili smo Bogu za sva dobra u 2016.
Čitana je statistika i važnija događanja kroz godinu.

18.10.-Ne
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Uz školski u župi se održava i redovni vjeronauka za sve razrede osnovne škole osim prvoga.
Djeca se okupljaju u zboru, malim misionarima i ministrantima.
U župi djeluju i zajednice muškaraca i žena, koji imaju tjedne susrete.
Mladi se okupljaju subotom,predvode pjevanje na nedjeljnoj misi u 11:00 sati, a tijekom godine na
nedeljnim misama i blagdanima pjeva i HSPD „Podgorac“ i naši tamburaši.
Župna vijeće se sastaju nekoliko puta godišnje.
Izdajemo i župno glasilo tri puta godišnje.
Svakog prvog petka posjećivali smo 20-tak naših župljana, a o Božiću i Uskrsu 40-tak.
Caritas je kao i svake godine podijelio paket, za Uskrs, Miholje i Božić. Drugu godinu za redom od
Caritasa Zg. nadbuskupije dobili smo donaciju mandarina i jabuka, koja je također podijeljena.

Posebno za spomenuti i a pohvaliti je župljane, vjernike laike, koji su jako aktivni u Gračanima na svima poljima
te su velika pomoć župniku. U svim radovima oko i u crkvi nam puno pomaže i grad Zagreb, odnosno lokalna
zajednica, također zahvaljujući našim župljanima članovima Mjesne uprave.
U mjesecu listopadu zbog bolesti našeg župnika fra Mirka Kralja i operacije srca, za privremenog upravitelja
župe do povratka fra Mirka, imenovan je fra Jurica Galić.

PLANOVI ZA 2017.
Uz sve redovite događaje (pričest,krizma,blagdani,vjeronauk...), kao i dosadašnjih godina, naša djeca i mladi
sudjelovat će na susretima na novou Provincije franjevaca trećoredaca i susretima koje organiziraju sestre
Uršulinke. Mladi se pripremaju i za susret u Vukovaru. U lipnju mjesecu planirano je hodošaće u Međugorje i
posjet samostanu Uršulinki u Zenici te tradicionalno hodočašće na Bistricu i Remete.
I ove godine nastavljamo sa obnovom crkve, (klupe i ispovjedaonica), te obnova župne kuće, (fasada i prozori).
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