VAŽNIJI DOGAĐAJI U NAŠOJ ŽUPI:
Na sastanku Provincijskog definitorija, održanog u
samostanu Gospe od Zdravlja u Splitu, 16.-17. veljače
2011. godine izvršene su personalne promjene
franjevaca provincije Presvetog Otkupitelja na kojem je
Fra Ante Krešo Samardžić nakon 12 godišnjeg
pastoralnog djelovanja u HKŽ Frankfurt premješten za
dušobrižnika u Hrvatskoj Katoličkoj Misiji u Münchenu.
Fra Kreši zahvaljujemo na višegodišnjoj pastoralnoj
zauzetosti u našoj župi i želimo mu puno Božjeg
blagoslova na novoj dužnosti u Münchenu!
Fra Ante Krešo Samardžić

Fra Marko Domazet Lošo

Na ovom istom sastanku fra Marko Domazet
Lošo razriješen je s dužnosti dušobrižnika u
HKM Köln i imenovan na novu dužnost za
dušobrižnika u Hrvatskoj katoličkoj župi u
Frankfurtu. Fra Marku želimo sretnu
dobrodošlicu i puno Božjeg blagoslova na
novoj dužnosti kod nas u Frankfurtu!

Hodočašće u Fatimu i Lisabon

od 28. 09. do 03. 10. 2011.
organiziramo hodočašće u Fatrimu i
Lisabon. Molimo sve hodočasnike da
se prijave do 01.08.2011. kako bismo
na vrijeme mogli rezervirati avionske
karte i smještaj u Fatimi. Cijena leta
avionom s punim pansionom Fatimi
iznosi 620 EURA. Molimo sve
hodočasnike da kod prijave uplate
iznos od 300 EURA, a ostali iznos do
polaska na hodočašće!

OPROŠTAJ OD FRA KREŠE
I UVOĐENJE FRA MARKA

bit će u nedjelju, 04. 09 2011. u
Katedrali u 12.00 sati.

OPROŠTAJ OD GRUPE PAX

bit će na svetoj Misi za mlade u
Deutschorden Crkvi u nedjelju,
28. kolovoza 2011.
Svim članovima grupe Pax iskreno
se zahvaljujemo na 20-seto
godišnjem sviranju i pjevanju svake
nedjelje na svetoj Misi za Mlade!

Hrvatska katolička župa Frankfurt/M
Niedenau 27 - 60325 Frankfurt/M
Tel.: 069/723125; fax 069/723363
www.hrzupa-frankfurt.de
Socijalna služba: Rüsterstr. 5 - 60325 Frankfurt/M

Uredovno radno vrijeme:
Ponedjeljak, utorak i četvrtak
od 9.00 - 13.30 sati
Petak od 9.00 – 17.00 sati
tel. 069/ 170 024 11

Otac Ante
Antić
MJESEČNIK HRVATSKE KATOLIČKE
ŽUPE FRANKFURT/M
Godina 22.
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Srpanj - kolovoz, 2011.

(....) “Najvažnije ne odgađaj
za kasnije! Inače to nikada
nećeš učiniti! “
Ovo ljeto odmori se!
Domovina te čeka i ne
zaboravi na dan Gospodnji!.

„Iz papine poruke za Svjetski dan mladih u Madridu 2011.
Ukorijenjeni i nazidani „na Kristu, čvrsti u vjeri" (usp. Kol 2, 7)
U povijesti Crkve sveci i mučenici iz slavnoga su Kristova križa crpili snagu da
ostanu vjerni Bogu sve do potpunog samopredanja; u vjeri su pronalazili snagu
da pobijede vlastite slabosti i prevladaju sve protivštine. Naime, kao što kaže
apostol Ivan, "tko to pobjeđuje svijet ako ne onaj tko vjeruje da je Isus Sin
Božji?" (1 Iv 5, 5). A pobjeda koja proizlazi iz vjere je pobjeda ljubavi. Koliko
je samo negdašnjih i današnjih kršćana koji su živi svjedoci snage vjere koja
se izražava u ljubavi: oni su mirotvorci, promicatelji pravde i začetnici boljeg,
humanijeg svijeta, svijeta u skladu s Božjim naumom. Ti su ljudi svojom
kompetentnošću i sposobnošću u različitim područjima društvenog života
djelotvorno pridonijeli dobrobiti čitave zajednice. Ljubav koja izvire iz vjere
dovela ih je do vrlo konkretnog svjedočanstva, u djelima i riječima: Krist nije
dobro samo za nas same, on je najdragocjenije dobro koje moramo dijeliti s
drugima. U dobu globalizacije budite svjedoci kršćanske nade u čitavom svijetu:
mnogo je onih koji žele prigrliti tu nadu! Pred grobom prijatelja Lazara, koji je
ležao već četiri dana mrtav, Isus, prije nego će ga ponovno dozvati u život,
reče njegovoj sestri Marti: "budeš li vjerovala, vidjet ćeš slavu Božju"
(Iv 11, 40). Tako i vi, ako budete vjerovali i svakoga
dana svjedočili svoju vjeru, postat ćete oruđa koja će
drugim mladima poput vas pomoći pronaći
smisao i radost života, koja izvire iz susreta
s Kristom! Na putu prema Svjetskom
danu mladih u Madridu, dragi prijatelji, još vas jednom pozivam da dođete na
Svjetski dan mladih u Madridu. Očekujem svakog od vas s dubokom radošću:
Krist vas želi učvrstiti u vjeri po Crkvi. Odluka o vjerovanju u Isusa Krista i
njegovu nasljedovanju nije laka; stoje joj na putu naše nevjere i mnogi glasovi
koji pokazuju lakše putove. Ali ne dajte se obeshrabriti, već radije tražite
potporu vjerničke zajednice, potporu Crkve! Dragi mladi, Crkva računa na vas!
Treba vašu živu vjeru, kreativnu ljubav i snagu vaše nade. Vaša prisutnost
obnavlja, pomlađuje i daje novi polet Crkvi. Zato su svjetski dani mladih milost
ne samo za vas, nego za cijeli Božji narod. Neka vas Djevica Marija prati na
ovom hodočašću. Ona je, na Anđelov navještaj, s vjerom prihvatila Božju riječ;
s vjerom je pristala da Bog izvede u njoj ono što je naumio. Izgovorivši svoj
"da", primila je dar beskrajne ljubavi, koja ju je potaknula da preda samu sebe
Bogu. Neka ona zagovara za svakog od vas, mladići i djevojke, kako bi na
idućem Svjetskom danu mladih mogli rasti u vjeri i ljubavi. Jamčim vam svoj
očinski spomen u molitvi i od srca vas blagoslivljam.
Papa Benedikt XVI.

Nedjelja, 26. 06. 2011. započima ljetni raspored nedjeljnih sv. Misa!

NEDJELJNE SV. MISE KROZ
SRPANJ I KOLOVOZ
-u crkvi sv. Alberta u 9.00 sati
-u Katedrali u 12.00 sati
NAPOMENA - NAPOMENA
Za vrijeme ljetnih ferija tj. od 26. lipnja do 08.
kolovoza uključivo nemamo sv. Misa u Höchstu,
a u Deutschorden crkvi do 14. 08. 2011.
Redoviti raspored nedjeljnih sv. Misa započima u Höchstu,
14. 08. 2011., a u Deutschorden crkvi, 21. 08. 2011. god.
LJETNI RASPORED SV. MISA KROZ TJEDAN:

- Ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom
sv. Misu slavimo u našoj kapeli u 19.00 sati
- Subotom je sv. Misa u crkvi sv. Ante u 18.30 sati
- Srijeda je slobodan dan

VELIKA GOSPA
Ponedjeljak, 15. 08.
2011. svetkovinu
Uznesenja Blažene
Djevice Marije slavit
ćemo svečanom
svetom Misom u crkvi
sv. Ante u 19.00 sati
Upis u novu
vjeronaučnu godinu
je u subotu, 22. 08.
2011. u 11.00 i 14.30 s.

Izbor novih župskih vijeća
29. i 30. 10. 2011.
U svim katoličkim župama, kao i u inozemnim
župama naše biskupije
29. i 30. listopada 2011.
održat će se izbori za
nova župska vijeća.
Već sada pozivamo sve
naše vjernike, koji se žele
kandidirati za naše novo župsko vijeće da se
prijave u naš ured. Unaprijed se zahvaljujemo i
svakog kandidata rado očekujemo!
Mir i dobro!

