VAŽNIJI DOGAĐAJI U NAŠOJ ŽUPI:
Od 08. do 11. 12. 2011. duhovna obnova vlč. Marinko Barbiš
Od 10. do 12. 02. 2012. trodnevnica za Stepinčevo
Od 15. do 18. 03. 2012. zaručnički tečaj
05. 05. 2012. Majčin dan
16. 05 do 20. 05. 2012. hodočašće u Lurd
28. 05. 2012. hodočašće u Marienthal
26. 05.2012. Prva sveta Pričest u katedrali u 12.00 sati
02. 06. 2012. sveta Krizma u katedrali u 12.00 sati
HODOČAŠĆE U LURD
Od 16. do 20. 05. 2012.
Polazak je 16.05. 2012. u srijedu navečer u 18.00 sati,
a povratak 20. 05. 2012. 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!
Ministrantski susret je svakog petka
u 16.45 sati i subotom u 10.45 i 15. 15
sati, tj.poslije vjeronauka u našoj kapeli
Frama svakog petka u 19.20 sati
Molitvena skupina:
Svakog ponedjeljka poslije svete mise.
Svakog prvog četvrtka u mjesecu
poslije sv. Mise imamo sat klanjanja
Biblijska skupina svakog zadnjeg
četvrtka u mjesecu u 19.30 sati
Treći red svetog Franje svake 1. i 3.
subote u mjesecu u 19.30 sati
Hrvatska katolička župa Frankfurt/M
Niedenau 27 - 60325 Frankfurt/M
Tel.: 069/723125; fax 069/723363
www.hrzupa-frankfurt.de

Susret mladih obitelji- svake druge
srijede u mjesecu u 18.00 sati
Dječji zbor - subotom u 15.30 sati
Zbor mladih - petak u 17.15 sati
Mješoviti zbor - utorak, četvrtak i
petak u 20.00 sati .
Krabbelgruppe - svakog utorka
od 10.00 -12.00 sati u našem centru
Folklor:
Djeca - Subotom prva grupa u 13.00,
a druga grupa u 16.00 sati
Odrasli - petkom u 20.00 i
nedjeljom u 16.00 sati
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 soc.
radnicom Dražana Brešić
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došašće, 2011.

Četvrtak, 08. 12. 2011. Bezgrešno začeće
BDM sv. Misa u crkvi sv. Ante u 19.00
Petak , 09. 12. 2011.u crkvi sv. Ante u
18.30 sati božićna ispovijed sv. Misa,
nakon sv. Mise predavanje
„Iscjeliti srca slomljena”
Subota 10. prosinca 2011.
u crkvi sv. Ante u 18.30 sati
božićna ispovijed, sv. Misa, poslije
sv. Mise predavanje“Blažena Djevica „
“Na slobodu pustiti potlačene”
Nedjelja 11. 12. 2011. ostaje nedjeljni
raspored svetih Misa:
Sv. Misu u crkvi sv. Alberta u 9.00 sati i
sv. Misu u katedrali u 12.00 sati
predvodi voditelj duhovne obnove
vlč. Marinko Barbiš. “Budi zdrav”

Blažena Ti što
povjerova!

EVO ME!
Želim ući u tajnu tvoje ljubavi, Bože! Dolaziš k Djevici Mariji s porukom
i molbom. Za svoje djela spasenja trebaš i ljudsku pomoć, suradnju
čovjeka. Ne želiš bez čovjeka ostvariti tako Jedinstveno djelo spasenja. Ne
želiš sam sve učiniti. Trebaš ljudsku slobodnu suradnju i ljubav. Kao da se
na jedinstven način želiš sagnuti do čovjeka moleći ga za pomoć. Već je
divan čin tvoje ponizne ljubavi i samo navještenje, kada si anđela
Gabrijela poslao k Djevici Mariji s porukom svoje ljubavi. Nebo i zemlja
očekuju odgovor one koju si izabrao za svoju prvu suradnicu u djelu
spasenja.
Marija reče: "Evo službenice Gospodnje!" Marija je spremna. Stavlja se
potpuno tebi na raspolaganje. Postaje Majkom i ostaje službenicom.
U povijesti spasenja sveti su ti ljudi često darivali svoje uho da ih naučiš
slušati. svoje sposobnosti da čine ono što si od njih tražio.
Divnih li primjera ljudi koji su izrekli i ostvarili svoj:
"Evo me!" Ipak, najpotpuniji i najdublji odaziv na
tvoj poziv ostvarila je Djevica Marija. Najneobičniji
zahtjev i ponuda bili su upućeni njoj. Od nje se tražilo
da prekroji sve svoje životne planove. da se potpuno
preusmjeri prema tvojoj volji. Ona je to spremno
rihvatila i svojim je životom vršila sve što se od nje tražilo!
Na krštenju je i za mene rečeno da postajem ud Krista svećenika, proroka
i kralja. Na krštenju sam i ja postao tvoj učenik i tvoj sluga, tvoj prijatelj i
tvoj pouzdanik. Na krštenju sam i ja rekao svoj: "Evo me!" Često u životu
imam prigodu da odaziv tvome pozivu ponovim i obnovim. Svaka obnova
krsnog zavjeta i krsnih obećanja prigoda je da novim žarom ostvarim ono
čemu ne uspijevam uvijek biti vjeran i dosljedan. Prigoda je da provjerim
svoju spremnost služenja tebi. Hvala ti za svaki trenutak koji mi govori da
još uvijek računaš na mene, da imaš planove sa mnom i da sam ti važan.
Pošalji i k nama danas, Gospodine, anđela svoga, pošalji glasnika novoga
svijeta, novoga života, novih odluka. Pošalji glasnika mira i ljubavi i neka
u nama nađe suradnike tvoje milosti. Hvala ti, Gospodine, za Mariju,
Djevicu, Bogorodicu! Hvala ti za njezinu spremnost da se potpuno preda
Tebi! Hvala ti za njezin Da, za njezin nek mi bude! Hvala ti za njezino
djevičansko materinstvo. Hvala ti za plod njezine utrobe. Neka ti je naša
hvala i slava osobito u ovim dolazećim adventskim danima!

RASPORED SVETIH MISA KROZ DOŠAŠĆE:
- Ponedjeljak, utorak i četvrtak u 18.30 molimo
Gospinu krunicu, u 19.00 sati slavimo sv. Misu u našoj
kapeli
- Petkom sv. Misu slavimo u crkvi sv. Ante 18.30 sati
- Subotom sv. Misu u crkvi sv.Ante u 18.30 sati
- Nedjeljom sv. Mise slavimo :
Sv. Albert u 9.00 sati, u Katedrali u 12.00 , u
Deutschorden crkvi sv. Misa za mlade u 12.00
i u Höchstu u 16.00 sati
Dječje sv. Mise na drugu nedjelju došašća 04. 12. 2011.
nemamo radi slavlja Nikolinja!

BOŽIĆNA ISPOVIJED
Petak, 09.12. 2011. u crkvi sv. Ante u 18.30 sati, za sve vjernike
Subota, 10.12.2011. u crkvi sv. Ante, u 18.30 sati, za sve vjernike
Petak, 16.12. 2011. u crkvi sv. Ante, u 18.30 sati,
za sve vjernike
Subota, 17.12. 2011. u crkvi sv. Ante, u 14.00 sati,
.
za svu djecu od 4. do 8. razreda
Subota, 17.12. 2011. u crkvi sv. Ante, u 18.30 sati, za sve vjernike
Nedjelja, 18.12. 2011. u Höchstu, u 15.30 sati za sve vjernike

