VAŽNIJI DOGAĐAJI U NAŠOJ ŽUPI:
Subota, 07. 05. 2011. Majčin dan u Stadhalle Bergen Enkheim u 18.30 sati
Petak, 13. 05. 2011. Roditeljski sastanak krizmanika u 19.30 sati
Subota, 14. 05. 2011. Roditeljski sastanak prvopričesnika u 19.30 sati
Subota, 14. 05.. 2011. biblijska olimpijada u Heusenstammu
Subota, 21. 05. 2011. Prva sveta Pričest u 12.00 sati
Subota, 28. 05. 2011. Sveta Krizma u 12.00 sati
Od 01. 06. do 05. 06. 2011. Hodočašće u Lurd
Ponedjeljak, 13. 06. 2011. Hodočašće u Marienthal

Otac Ante
Antić
MJESEČNIK HRVATSKE KATOLIČKE
ŽUPE FRANKFURT/M
Godina 22.

Hodočašće u Fatimu
Od 28. 09. do 03. 10. 2011. organiziramo hodočašće u
Fatimu. Molimo sve hodočasnike da se prijave do 01. 07.
2011. kako bismo na vrijeme mogli rezervirati mjesta u
zrakoplovu i smještaj u Fatimi. Cijena putovanja, avionska
karta s punim pansionom u Fatimi iznosi 620 EURA.
Molimo sve hodočasnike da kod prijave uplate iznos od
300 EURA, a ostali iznos do polaska na hodočašće! Tko
se prijavi ne može ga nitko zamijeniti niti može dobiti
povrat novca, ako odustane!
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 svete mise.
Svakog prvog četvrtka u mjesecu
poslije sv. mise imamo sat klanjanja .
Folklor:
Djeca - subota I. grupa u 13.00; II. u
14.30; III. u 16.30 sati
Hrvatska katolička župa Frankfurt/M
Niedenau 27 - 60325 Frankfurt/M
Tel.: 069/723125; fax 069/723363
www.hrzupa-frankfurt.de

Caritas - Socijalna služba: Rüsterstr. 5 - 60325 Frankfurt/M tel. 069/ 170 024 18 ili
069/ 170 024 11: Uredovno radno vrijeme: ponedjeljkom od 9.00 do 12.00 sati i četvrtkom od 14.00
do 19.00 sati ili po dogovoru sa soc. radnicom Dražanom Brešić

Svibanj, 2011.

Subota, 07 .05. 2011. u Stadthalle
Bergen Enkheim Marktstr. 15. u
18.30 sati!
U prigodnom programu slavlja
Majčina dana pjesmom i plesom
nastupaju djeca i mladi naše župe.
Kroz cijelu večer zabavlja glazbeni
sastav “Dinamit” iz Essena.

Odrasli: petak u 20.00 i nedjelja u 16.00
Frama svakog petka u 19.30 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

Broj 6

Karte po cijeni od 10.00 EURA
prodavat će se na ulazu u dvoranu
već od 17.30 sati.
Za svu djecu do 12. godine ulaz je
slobodan! Sve majke čeka ugodno
iznenađenje na dan slavlja!
Molimo sve vrijedne domaćice da
pripreme kolače i donesu ih u
dvoranu .
Marijo Svibnja Kraljice,
moli za nas!

Učinimo radost našim majkama i
zajedno se s njima proveselimo u
slavlju Majčina dana!

U Marijinu je srcu sačuvan misterij Kristova lica

Dok započimamo Gospin mjesec svibanj zamolimo je u
ovom njezinom mjesecu da nas utješi u svim našim
životnim nevoljama.
Tebi o Blažene Djevice od utjehe, povjeravamo sve
vjernike naše župe, kao i ovaj grad i sve njegove
stanovnike. Bdij, o Marijo nad obiteljima i nad radnicima;
bdij nad onima koji su izgubili vjeru i nadu; utješi bolesne,
zatvorenike i sve koji trpe; budi potpora, Pomoćnice
kršćana, mladima, starijima i svima koji su u nevolji. Bdij,
o Majko Crkve, nad pastirima i nad čitavom zajednicom
vjernika, da budu „sol i svjetlo“
u današnjem društvu.
Djevica Marija je više od
bilo koga drugog razmatrala
Boga u Isusovu ljudskom licu.
Vidjela ga je tek rođena, dok je,
u pelenama, ležao u jaslama;
vidjela ga je mrtvog, kada su ga,
nakon što je skinut s križa,
omotali u platno i odnijeli u grob.
U nju se utisnula slika njezina
izmučenog Sina; no ta je slika
kasnije preobražena svjetlom uskrsnuća. Tako je u Marijinu
srcu sačuvan misterij Kristova lica, misterij smrti i slave.
Od nje možemo uvijek učiti gledati Isusa pogledom ljubavi
i vjere, prepoznati u tome ljudskom licu Božje lice.
Marijo svibnja Kraljice, moli za nas!

UZAŠAŠĆE – SPASOVO
NEDJELJNE SV. MISE KROZ
Četvrtak 02. lipnja 2011. sv.
MJESEC SVIBANJ:
Misu slavimo samo u
katedrali u 12.00 sati
u crkvi sv. Alberta u 9.00 sati
u katedrali u 12.00 sati
Subota 11.06. 2011. u 18.00 sati
U Deutschorden crkvi u 12.00 sati
sv. Misa u Katedrali zajedno sa
u Höchstu u 16.00 sati
svim katolicima iz Frankfurta.
Dječju sv. Misu u hrvatskom centru
Sv. Misu predvodit će naš
slavit ćemo 08.05.2011. u 10.15 sati
biskup msgr. Franz- Peter
Tebartz van Elst
Nedjelja 15. 05 .sv. Misa u Höchstu
u 9.30 sati - dan župe
RASPORED SV. MISA KROZ TJEDAN:
-Ponedjeljak i četvrtak u 18.30 molimo Gospinu
krunicu i slavimo sv. Misu u našoj kapeli
-Utorak u crkvi sv. Ante u 19.00 sati slavimo sv.
. Misu i molimo 13 gratia sv. Anti Padovanskom
-Petak sv. Misa u crkvi sv. Ante u 18.30 sati
-Subota sv. Misa u crkvi sv. Ante u 18.30 sati

HODOČAŠĆE U LURD
Polazak je 01. 06. u srijedu navečer u 18.00 sati,
a povratak 05.06. tijekom dana. Molimo sve
hodočasnike da od 15. 05. 2011. uplate potpuni
iznos od 230 EURA. Kod uplate se dobiva broj
autobusa i broj sjedala u autobusu!
SVETI ANTE HODOČAŠĆE U MARIENTHAL
SLAVLJE SV. KRIZME
Na Duhovski ponedjeljak Slavlje Prve slavit ćemo u subotu
Sv. Ante , 13. 06. 2011. je naše
sv. Pričesti
28. 05. 2011. u
hodočašće u Marienthal sa svim
slavit ćemo u
Katedrali u 12.00 sati. vjernicima hrvatskih katoličkih
subotu,
Sakramenat sv. Potvrde Misija ove naše regije. Svečanu
21. 05. 2011.
našim krizmanicima
sv. Misu predvodi dr. Marko
u katedrali u
podijelit će tajnik
Semren - pomoćni banjalučki
12.00 sati!
papinske sinode
biskup. Autobusna karta 10 EUR
nadbiskup
Blagoslov djece sa sv. Misom bit
msgr. Nikola Eterović
će u crkvi sv. Ante u 19.00 sati !

