VAŽNIJI DOGAĐAJI U NAŠOJ ŽUPI:
Od 11. do 13. 02. 2011. trodnevnica za Stepinčevo
05. 03. 2011. dječji Fasching u našem centru u 16.00 sati
05. 03. 2011. Festival folklora u Heusenstammu
Od 10. do 17. 03. 2011. Hodočašće u Svetu Zemlju - Izrael
Od 24. do 27. 03. Seminar za sakramenat Ženidbe
30. 04. 2011. susret ministranata
07. 05. 2011. Majčin dan
21. 05. 2011. Prva sveta Pričest
28. 05. 2011. Sveta Krizma
01. 06. do 05. 06. 2011. Hodočašće u Lurd
13. 06. 2011. Hodočašće u Marienthal
SEMINAR ZA ZARUČNIKE
OD 24. DO 27. 03. 2011.
Seminar će se održati u dvorani hrvatskog centra
Rüsterstr. 5 s početkom u 20.00 sati. Molimo sve
zaručnike koji se u ovoj godini žele crkveno vjenčati
da dođu na ovaj seminar!
Ministrantski susret je svake prve
subote u mjesecu u 13.00 sati u
Hrvatskom centru.
Vjeronaučni susreti za mladež:
Svakog petka s početkom u 18.30 s.
Molitvena skupina:
Svakog ponedjeljka poslije sv. Mise.
Svakog prvog četvrtka u mjesecu
poslije sv. mise imamo sat klanjanja.
Folklor:
Djeca - subotom prva grupa u 13.00
sati, a druga grupa u 16.00 sati
Hrvatska katolička župa Frankfurt
Niedenau 27 - 60325 Frankfurt
Tel.: 069/723125; fax 069/723363
www.hrzupa-frankfurt.de

Folkolor odrasli - petkom u 20.00
sati i nedjeljom u 16.00 sati ;
Dječji zbor - subotom u 15.30 s.
Zbor mladih - petak u 17.15 sati
Mješoviti zbor – četvrtak i petak
u 20.00 sati . Molimo sve vjernike
koji vole crkveno pjevanje da se
uključe u naše zborove te da se
prijave kod s. Pavlimire!
Tečaj plesa dogovor kod gđe.
Anite Akmadža na tel. 069/626335
Uredovno radno vrijeme:
Ponedjeljak, utorak i četvrtak
od 9.00 - 13.30 sati
Petak od 9.00 – 17.00 sati

Caritas - Socijalna služba: Rüsterstr. 5 - 60325 Frankfurt/M tel. 069/ 170 024 11
Uredovno radno vrijeme: ponedjeljkom od 9.00 do 12.00 sati i četvrtkom 0d 14.00 do 19.00
sati ili po dogovoru sa soc. Radnicom Dražanom Brešić
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veljača 2011.

DUHOVNA OBNOVA ZA STEPINČEVO
Od 10. do 13. veljače 2011.
u crkvi sv. Ante
.

RASPORED DUHOVNE OBNOVE:
Četvrtak, 10. velječe: sv. Misa, a poslije sv. Mise prigodno
predavanje pod naslovom Bl. Aalojzije Stepinac - "ŽIVOT ZA
ISTINU" u crkvi sv. Ante u 19.00 sati
Petak, 11. veljače: Gospa Lurdska - DAN BOLESNIKA sv. Misa podjela bolesničkog pomazanja našim bolesnicima, a poslije sv.
Mise bit će blagoslov kipa Gosple Lurdske i prigodno predavanje
pod naslovom „VJERA I ZDRAVLJE“, u crkvi sv. Ante u 18.30
sati
Subota, 12. veljače: DAN OBITELJI sv. Misa, a poslije sv. Mise
prigodno predavanje pod naslovom – „KRŠĆANSKA ŽENIDBA“,
u crkvi sv. Ante u 18.30 sati
Nedjelja, 13. veljače: proslava Stepinčeva - nedjeljni raspored sv.
Misa
"BlAŽENI ALOJZIJE STEPINAC - ZA CRKVU I NAROD"
Voditelj duhovne obnove je dr. don Ante Mateljan profesor na

Bog čovjekov suputnik

Iz poruke pape Benedikta XVI. za Svjetski dan bolesnika 2011.
"Njegovom se modricom izliječiste" (usp. 1 Pt 2, 24).
Draga braćo i sestre,
na liturgijski spomen Gospe Lurdske, koji se slavi 11. veljače, Crkva
predlaže slaviti Svjetski dan bolesnika. Ta proslava, prema želji časnog sluge Božjega Ivana Pavla II., je zgodna prilika da se razmišlja o tajni trpljenja
i, prije svega, da se naše zajednice i građansko društvo učini osjetljivijima
prema bolesnoj braći i sestrama. Ako je svaki čovjek naš brat, utoliko više
oni koji su slabi, koji trpe i koji trebaju skrb moraju biti u središtu naše
pažnje, kako se nitko ne bi osjetio zaboravljenim i marginaliziranim; naime
"mjera čovječnosti se određuje na osnovu toga kako se društvo i pojedinac
odnose prema trpljenju i onima koji trpe. Društvo koje ne uspijeva prihvatiti
one koji trpe i ne pridonosi stvaranju ozračja u kojem će njegovi članovi
dijeliti tuđu bol i duboko suosjećati s onima koji trpe okrutno je i neljudsko
društvo" (Enc. Spe salvi, 38). Neka inicijative koje će se organizirati u
pojedinim biskupijama u prigodi toga Dana budu poticaj da skrb za one koji
trpe bude djelotvornija, također u perspektivi svečane proslave, koja će se
2013. održati u marijanskom svetištu u Altöttingu u Njemačkoj.
Dragi bolesnici i patnici, upravo po Kristovim ranama možemo vidjeti,
očima nade, sva zla koja muče čovjeka. Isus svojim uskrsnućem nije uklonio
trpljenje i zlo iz svijeta, ali ih je suzbio u korijenu. Nadutoj sili zla
suprotstavio je svemoć svoje ljubavi. Pokazao nam je, dakle, da je put mira i
radosti Ljubav: "kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge" (Iv
13, 34). Krist, pobjednik smrti, živ je među nama. I dok sa svetim Tomom i
mi govorimo: "Gospodin moj i Bog moj!", slijedimo našeg Učitelja u
raspoloživosti utrošiti život za našu braću (usp. 1 Iv 3, 16), postajući glasnici
radosti koja se ne plaši boli – uskrsne radosti.
Sveti Bernard kaže: "Bog ne može patiti, ali može suosjećati". Bog,
utjelovljena istina i ljubav, htio je trpjeti za nas i s nama; postao je čovjekom
da može patiti zajedno sa čovjekom, na stvaran način, u tijelu i krvi. U svako
je trpljenje, dakle, ušao Onaj koji dijeli i podnosi trpljenje; u svakom se
trpljenju širi con-solatio, utjeha ljubavi Boga koji dijeli čovjekove patnje
kako bi ponovno svanula zvijezda nade (usp. enc. Spe salvi, 39).
Vama, draga braćo i sestre, ponavljam ovu poruku, da budete njezini svjedoci svojim trpljenjem, svojim životom i svojom vjerom.

Raspored svetih Misa za vrijeme kroz godinu:
Ponedjeljak, utorak i četvrtak u 18.30 molimo Gospinu
krunicu i slavimo sv. Misu u našoj kapeli.
Petkom sv. Misu slavimo u crkvi sv.Ante u 18.30
Subotom sv. Misu slavimo u crkvi sv. Ante u 18.30.sati
Nedjeljom sv. mise slavimo:
- 9.00 sati u crkvi sv. Alberta
- 12.00 sati u Katedrali
- 12.00 sati u Deutschorden za mlade
- 16.00 sati u Höchstu
- Dječju sveta Misu slavit ćemo u dvorani našeg
centra u nedjelju, 06. 02. 2011. god. u 10.15 sati
Blagdan Prikazanja Isusova - Svijećnica
Srijeda, 02. veljače 2011.
Sv. Misu i blagoslov svijeća slavit ćemo
u crkvi sv. Ante u 19.00 sati, poslije sv. Mise
bit će obred grličanja
HODOČAŠĆE U RIM I PADOVU
Proglašenje pape Ivana Pavla II. blaženim
HODOČAŠĆE U
Od 28. 04. do 02. 05. 2011.
SVETU ZEMLJU organiziramo hodočašće u Rim i Padovu. Molimo
Od 10. do 17. 03. 2011. sve hodočasnike da se prijave do 01. 04. 2011. kako
Molimo sve hodočasnike bismo na vrijeme mogli rezervirati autobuse i
da do 10. 02. 2011. upla- smještaj u Rimu. Cijena putovanja i polupansion u
Rimu iznosi 250 EURA. Molimo sve hodočasnike
te potpuni iznos od
da kod prijave uplate iznos od 100 EURA, a ostali
1.350 EURA
iznos do polaska na hodočašće!
HODOČAŠĆE U LURD
Od 01. 06. do 05. 06. 2011.
Polazak je 01. 06. 2011. u srijedu navečer u 18.00 sati, a
povratak je 05. 06. 2011. U cijenu od 230 EURA
uračunat je put i puni pansion u hotelu. Molimo sve
hodočasnike da se što prije prijave radi organizacije
hodočašća. Kod prijave se uplaćuje iznos od 100
EURA, a do polaska ostali iznos!

