Župa sv. Mihaela Arkanđela – Zagreb - Gračani
RASPORED MISNIH SLAVLJA U BOŽIĆNOM VREMENU
 BADNJAK – ponedjeljak, 24. prosinca 2018.
6.30, 19.30 i 24.00
 BOŽIĆ - utorak, 25. prosinca 2018.
8.00, 09.30 i 11.00
Nema večernje svete mise!
 SV. STJEPAN - srijeda, 26. prosinca 2018.
8.00, 11.00 i 18.30
 SV. IVAN - četvrtak, 27. prosinca 2018. - 8.00
NEVINA DJEČICA – petak, 28. prosinca 2018. - 8.00
Subota, 29. prosinca 2018. - 8.00
SVETA OBITELJ – nedjelja, 30. prosinca 2018.
8.00, 11.00 i 18.30
 STARA GODINA – ponedjeljak, 31. prosinca 2018.
18.30 – ZAHVALNICA
 SV. MARIJA BOGORODICA - NOVA GODINA - utorak, 1. siječnja 2019.
11.00 i 18.30
Srijeda, 2. siječnja 2019. - 7.00
Četvrtak, 3. siječnja 2019. - 7.00
Petak, 4. siječnja 2019. - 7.00
 subota, 5. siječnja 2019.
18.30 - blagoslov vode uoči Bogojavljenja
 BOGOJAVLJENJE, SVETA TRI KRALJA – nedjelja, 6. siječnja 2019.
8.00 i 11.00
Nema večernje svete mise!
 Krštenje Gospodinovo – nedjelja, 13. siječnja 2019.
8.00, 11.00 i 18.30
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 2019. godinu!
Vaš župnik, fra Marin Matančić

RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI 2018./2019.
četvrtak, 27. prosinca 2018.
GRAČEC, LONJŠČINA I NADVINA
petak, 28. prosinca 2018.
GRAČANSKO DOLJE I NAD TUNELOM
subota, 29. prosinca 2018.
GRABEŠČAK I PUSTODOL DONJI
BUNJAKI I PUSTODOL
ŠUŠNJEVEC, TRNČEVIĆEV PUT, LIPOVČICA, GRAČANSKI RIBNJAK
nedjelja, 30. prosinca 2018.
GRAČANI I GRAŠČICA - OD 14 SATI
ponedjeljak, 31. prosinca 2018.
ISCE
srijeda, 2. siječnja 2019.
MAJCENOV PUT, ĐURKOV PUT, KLAKOVEC I ZVEČAJ
četvrtak, 3. siječnja 2019.
SOVINEC, IVANOV PUT I SVIBANJČICA
GRAČANSKE STUBE, GRAČANSKO ŠETALIŠTE I GRAČANSKO BORJE
GRAČANSKI MIHALJEVAC
petak, 4. siječnja 2019.
GRAČANSKA CESTA – PARNA STRANA
Subota, 5. siječnja 2019.
GRAČANSKA CESTA – NEPARNA STRANA
U božićnom vremenu slavimo jedinstveni događaj povijesti spasenja u kojem se vječna Božja
Riječ, sam Sin Božji radi nas i našega spasenja, utjelovio se i postao doista pravim čovjekom. Svojim je
utjelovljenjem “pobožanstvenio” našu ljudsku narav i uzdigao nas, po milosti, na dostojanstvo Božjih
sinova i kćeri. Stari je običaj Crkve u našem narodu da upravo u tom vremenu crkveni pastiri posjećuju
obitelji koje su povjerene njihovoj brizi i s njima slave bogoslužje blagoslova. Neka, stoga, blagoslov
obitelji bude odraz Vaše vjere u otajstvo Gospodnjega utjelovljenja: da Bog tako ljubi svoj narod, da je i
sam sišao među ljude, postavši jednim od nas. Neka, također, u ovim vremenima krize vlastitoga
identiteta i zbunjenosti pred raznim ponudama svijeta bude i svjedočanstvo Vaše pripadnosti jednoj,
svetoj, katoličkoj i apostolskoj Crkvi, koja okuplja sve narode i ljude, svih vremena i prostora u jedan
narod Božji.
Služitelja blagoslova treba, stoga, promatrati ne kao nekoga tko bi dolazi iz nekoga vlastitoga
hira i u svoje ime, nego kao onoga koji dolazi u ime te Crkve, postajući znakom Vašega zajedništva s
tom istom Crkvom i noseći u Vaše obitelji novorođenoga Bogočovjeka.
-Blagoslov počinje u 9:00 sati, osim u nedjelju 30.12. kada počinje poslije 14:00.
-Na obiteljskom stolu bilo bi lijepo kada bi se našlo Sveto pismo, svijeća i raspelo.
-Molim zatvorite pse, koji mogu izazvati nelagodu.
-U danima blagoslova obitelji Župni ured ne radi.
-U slučaju hitne potrebe možete nazvati telefon Župnoga ureda 46 45 103
Ako je koja obitelj spriječena ili slučajno izostavljena u redovitom rasporedu blagoslova obitelji, a želi
primiti blagoslov, neka se javi osobno župniku, pa ćemo naknadno blagosloviti u ove dane:
- Nedjelja, 6.1.2019. od 15 sati
- Utorak, 8.1.2019. od 11 do 17 sati
- Utorak, 15.1.2019. od 9 sati
- Srijeda, 16.1.2019. od 16 do 18 sati

