
Župa sv. Mihaela - Gračani 

BOŽIĆ 2017. 
 

RASPORED SVETIH  MISA U BOŽIĆNOM VREMENU 
 

 BADNJAK – nedjelja, 24. prosinca 

Mise: 8:00,11:00,19:30 – dječja polnoćka,  

         24:00 – polnoćka 
 

 BOŽIĆ  - ponedjeljak, 25. prosinca 

Mise: 8:00, 09:30, 11:00, 18:30 
 

 SV. STJEPAN - utorak, 26. prosinca 

Mise: 8:00, 11:00, 18:30 
 

 SV. IVAN - srijeda, 27. prosinca 

Misa: 8:00 
 

 STARA GODINA - nedjelja, 31. prosinca 

Mise: 8:00, 9:30, 11:00 - zahvalnica, 18:30 
 

 NOVA GODINA - ponedjeljak, 1. siječnja 

Mise: 8:00, 11:00, 18:30 
 

 petak, 5. siječnja 

Misa: 18:30, blagoslov vode uoči Bogojavljenja 
 

 BOGOJAVLJENJE, TRI KRALJA – subota, 6. siječnja 

Mise: 8:00, 9:30, 11:00 

Nema večernje mise zbog blagoslova obitelji. 
 

DO UKLJUČIVO UTORKA 9. SIJEČNJA, MISA RADNIM DANOM JE U 8:00 sati 

 

 
 

Svim župljanima i svim ljudima dobre volje želim u svoje osobno ime,  

u ime pastoralnog pomoćnika fra Hrvoja, svih fratara sa Ksavera,  

župnih vijeća, župnih zborova i ostalih grupa i zajednica na razini župe,  

sretan Božić i blagoslovljenu novu 2018. godinu! 

Vaš župnik, fra Marin Matančić 
 

 

 

____________________________________________________________________ 

Isce  33a,10 000 Zagreb, tel: 01 46 45 103 

e-adresa: zupa.gracani@zg-nadbiskupija.hr 

www.zupa-gracani.hr 

http://www.zupa-gracani.hr/


RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI 2017./2018. 
 

srijeda, 27. prosinca 2017. 

GRAČANSKA CESTA – prvi svećenik (parna strana od broja 14, 16…) 

GRAČANSKA CESTA – drugi svećenik (parna strana od broja 182, 180...) 

GRAČANSKA CESTA - treći svećenik (parna strana od broja 112, 110…) 

četvrtak, 28. prosinca 2017. 

GRAČANSKA CESTA – prvi svećenik (neparna strana od broja 21, 23…) 

GRAČANSKA CESTA – drugi svećenik (neparna strana od broja, 189, 187…) 

GRAČANSKA CESTA – treći svećenik (neparna strana od broja 127, 125…) 

petak, 29. prosinca 2017. 

ISCE – prvi svećenik (parna strana) 

ISCE – drugi svećenik (neparna strana) 

GRAČANI I GRAŠČICA – treći svećenik 

subota, 30. prosinca 2017. 

GRAČEC – prvi svećenik 

LONJŠČINA – drugi svećenik 

NADVINA – treći svećenik 

utorak, 2. siječnja 2018. 

MAJCENOV PUT – prvi svećenik 

ĐURKOV PUT, KLAKOVEC – drugi svećenik 

ZVEČAJ – treći svećenik 

srijeda, 3. siječnja 2018. 

SOVINEC, IVANOV PUT, SVIBANJČICA – prvi svećenik 

GRAČANSKE STUBE, GRAČANSKO ŠETALIŠTE, GRAČANSKO BORJE – drugi svećenik 

GRAČANSKI MIHALJEVAC – treći svećenik 

četvrtak, 04. siječnja 2018. 

GRAČANSKO DOLJE – prvi svećenik (parna strana) 

GRAČANSKO DOLJE – drugi svećenik (neparna strana od broja 1) 

NAD TUNELOM, GRAČANSKO DOLJE – treći svećenik  (neparna strana od broja 127) 

petak, 5. siječnja 2018. 

GRABEŠČAK I PUSTODOL DONJI – prvi svećenik 

BUNJAKI I PUSTODOL – drugi svećenik 

ŠUŠNJEVEC, TRNČEVIĆEV PUT, LIPOVČICA, GRAČANSKI RIBNJAK – treći svećenik 
 

Kako bi blagoslov prošao što ljepše i dostojanstvenije, najvažnije je pripremiti svoje srce, jer ako 

je srce otvoreno za prihvaćanje blagoslova, onda svi ostali nedostaci nisu uopće bitni. Neka 

blagoslov Vaše obitelji bude izraz Vaše vjere i svjedočanstva pripadnosti Katoličkoj Crkvi. 

Svećenik ne dolazi u svoje ime, već u ime Božje i u ime Crkve čije je službenik te donosi mir i 

radost Isusa Krista. 

- bilo bi lijepo kada bi se na obiteljskom stolu našlo Sveto pismo, svijeća i raspelo 

- molim zatvorite pse koji mogu izazvati nelagodu 

- župni ured ne radi u danima blagoslova obitelji  

U slučaju potrebe možete nazvati broj telefona župnog ureda: 01 46 45 103 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________ 

 

Ako je koja obitelj spriječena ili izostavljena, a želi blagoslov, neka se prijavi u  

župni ured kako bi se blagoslov obitelji mogao obaviti naknadno. 


