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 SIJEČANJ 
 

Završili s blagoslovom obitelji prema popisu. Kao i svih godinu bili smo dobro primljeni.  

Svečano smo proslavili blagdan sv. Anđele, utemeljiteljice sestara Uršulinki. Svečano misno slavlje je 

predvodio fra Matej Jovanovac, a poseban gost je bio generalni ministar franjevaca trećoredaca Fra 

Nicolas Polichnowski.  
 

 OŽUJAK 
Započeli smo korizmeno vrijeme. Na Pepelnicu u Župi je cjelodnevno klanjanje i bio je napravljen 

raspored po ulicama, tako da je cijelo vrijeme netko bio u crkvi. Za vrijeme korizme, pobožnost 

križnog puta se obavljala petkom i nedjeljom.  

Dječji zbor je sudjelovao na susretu zborova u Varaždinu, u samostanu sestara Uršulinki.  

Kroz cijelu korizmu održavale su se kateheze kao priprava za susret HKM u Vukovaru koje je vodio 

fra Jurica Galić, privremeni upravitelj župe.  

Organiziran je i po prvi puta križni put kroz Gračane.  

Krajem mjeseca ožujka postavljena je nova ispovijedaonica u crkvi.  

 

 TRAVANJ 

Župnik fra Mirko se nakon svoje bolesti i oporavka  vratio u Gračane.  

Krajem mjeseca jedan autobus naših mladih je sudjelovao na susretu HKM u Vukovaru, a bili su 

smješteni po obiteljima u Župi sv. Josipa Radnika u Belišću. Vodio ih je fra Jurica Galić.  
 

 SVIBANJ 

Praznika rada i blagdan Sv. Josipa Radnika 60-tak župljana je proslavilo u Kotarima. Sveta misa koju 

je predvodio fra Mirko,razgled crkve, šetnja i fini roštilj i kolači naših župljana. Ujedno i naš oproštaj 

s Kotarima, jer od kolovoza mjeseca naši fratri više ne upravljaju tom župom. 

Svečanom svetom misom proslavljeno 110. godina HSPD „Podgorac“.  

Svetu misu pri Isusu na „Dane sjećanja“ predvodio je mons. Fabijan Svalina, ravnatelj Hrvatskog 

Caritasa.  

Krajem mjeseca naš dječji zbor i naši ministranti sudjelovali su na susretu djece naše Provincije na 

Ksaveru. Drugu godinu za redom, ministranti su bili najbolji u kvizu i nogometu.  
 

 LIPANJ 
Na svetkovinu Duhova, 33 mladih je primilo sakrament svete Krizme koju im je podijelio mons. 

Valentin Pozaić, pomoćni biskup zagrebački. Krajem mjeseca predvođeni fra Mirkom hodočastili 

smo u Međugorje, a petero naših ministranata je s fra Juricom bilo na susretu ministranata naše 

Provincije na Glavotoku.  

 

 SRPANJ 

Početkom srpnja fra Mirko Kralj je svečano proslavio 40 godina svećeništva, a tjedan dana kasnije 

po 126. puta hodočastili u Mariju Bistricu, a doček hodočasnika organizirale ulice: Pustodol, Bunjaki 

i Pustodol donji.  
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 KOLOVOZ 
13. kolovoza iza svih svetih misa bio je oproštaj od dosadašnjeg župnika fra Mirka Kralja.  

17. kolovoza bila je primopredaja Župe, a 20. liturgijsko uvođenje u službu novoga župnika u 

Gračanima fra Marina Matančića. 
 

 RUJAN 

Na proslavu Male Gospe jedan autobus iz naše župe je otišao u Zadar, u novu župu fra Mirka Kralja 

i fra Jurice Galića.  

Započeli smo čitati Sv. Pismo uoči Miholja.  

Mons. Ivan Šaško, pomoćni biskup zagrebački blagoslovio je kuću i bratovštinu zajednice Cenacolo 

u Gračanima.  

Trodnevnicu za svetog Mihalja predvodio je fra Marko Neretljak, a glavnu svetu misu za „vanjsku 

proslavu“ mons. Zlatko Koren.  
 

 LISTOPAD 
Od 3. listopada započeli smo sa Župnom katehezom za prvopričesnike i krizmanike, a polovicom 

mjeseca i sa instrukcijama u župi koje organiziraju naši mladi.  

 

 STUDENI 

19. studenoga prvi puta po želji pape Franje bio je svjetski dan siromaha, a mi smo tada sakupljali 

novčane priloge za franjevački Caritas u Vukovaru.  

 

 PROSINAC 

Započeli sa misama zornicama.  

Djecu je posjetio sveti Nikola, 96 djece je bilo prijavljeno.  

Glazbeno molitvena večer Došašća koju su organizirali naši mladi, naša djeca i tamburaši. Došli su 

nam i gosti iz Kloštra Podravskog. Svečano smo proslavili mise polnoćke i danje mise svetkovine 

Rođenja Gospodina našega Isusa Krista. Na blagdan sv. Ivana započeli s blagoslovom obitelji.  

 

 

Iz popisa od 13. 1. 2017. Župa broji 3090 župljana. 

 

STATISTIKA 

 Kršteno je 36 djece: 18 dječaka i 18 djevojčica 

 Sakrament Sv. Pričesti primilo je 38 djece: 24 dječaka I 14 djevojčica 

 Sakrament Sv. Krizme primilo je 33 djece: 20 dječaka I 13 djevojčica 

 Sakrament ženidbe sklopilo je 9 parova u našoj crkvi 

 36 osoba preselilo se u vječnost po katoličkom obredu (14 muškarac i 22 žene)  

20 proviđenih sakramentima – ispovijed,bolesničko pomazanje,pričest, a 16 neproviđenih. 

Svaki prvi petak, posjećuju se bolesni i nemoćni župljani radi ispovijedi i pričesti. 

Kroz godinu je podijeljeno oko 22000 čestica svete pričesti. 


