Die Lage des Klosters:

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

Broj 7

Lipanj, 2011.

Raspored Hodočašća:
Polazak autobusom ispred crkve sv. Ante
Savignystr.15 u 9.00 sati. Molimo sve
hodočasnike koji žele ići s autobusom da se
prijave u naš centar do 07. 06.2011. Cijena
putovanja autobusom iznosi 10 EURA
Sveta Ispovijed u crkvi svetišta počima
u 10.30 sati.
Put Križa počima u 11.00 sati.

Koncelebrirana sv. Misa, koju predvodi
Msgr. dr. Marko Semren - pomoćni
banjalučki biskup, počima u 12.00 sati.
Milostinja koju ćemo skupljati za vrijeme
sv. Mise namijenjena je za siromašne
obitelji u Banjalučkoj biskupiji!

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. 069/17002411

Poslije sv. Mise odmor u svetištu (hranu i
piće ponijeti sa sobom)
U 15.00 sati povratak autobusom za
Frankfurt, jer je blagdan sv. Ante
Padovanskog i navečer u crkvi svetog
Ante slavit ćemo svetu Misu, blagoslov
djece i ljiljana u 19.00 sati!

Sveti Ante, moli za nas!

“Marienthal mjesto pjesme, molitve i susreta
preko 700 godina”
Marienthal je jedno od najstarijih hodočasničkih mjesta u Njemačkoj,
udaljeno svega 4 km od Rheingau gradića Geisenheima, ili pola sata pješice
od benediktinskog samostana Abtei St. Hildegard.
Svetište je započelo čudom iz 1309. godine, Čudotvornom Slikom Gospe
od Milosti. To je mala slika predvečerja, koja predstavlja Blaženu
Djevicu Mariju kako pri skidanju s križa prima u svoje krilo mrtvo
Isusovo Tijelo.
Prvu crkvu 1330. posvetio je nadbiskup
msgr. Balduin od Triera, administrator
nadbiskupije Mainz. Zatim je ona predana
dijecezanskom kleru za službu.
U 15. stoljeću crkva je dodijeljena
redovnicima “Braći od zajedničkog života”,
koji su u samostanu Marienthala 1468. otvorili prvu samostansku tiskaru na
svijetu. Crkvu i samostan s tiskarom preuzeli su redovnici “ “Gospoda od
kora sv. Augustina”, a u 17. i 18. stoljeću svetište preuzimaju Isusovci.
Crkva je 1773. godine djelomično srušena. Zaslugom državnog kancelara
Fürsta od Metternicha crkva je ubrzo obnovljena, a 1858. limburški biskup
msgr.Josef Blum ponovno ju je posvetio.
Crkvu, samostan i cijelo svetište od 1873. godine preuzimaju franjevci, koji
u duhu sv. Franje Asiškog sve do danas skrbe i brinu se za svetište te
potrebe svih hodočasnika.
Ovo Gospino svetište je već stoljećima mjesto molitve pjesme i susreta!
Marienthal već stoljećima posjećuju mnogobrojni hodočasnici. Vjernici
naših Hrvatskih Katoličkih župa regije Rhein/Main već niz godina
tradicionalno hodočaste u Marienthal na Duhovski Ponedjeljak na blagdan
Majke Crkve. Ove godine to je 13. lipnja. I ovo naše hodočašće bit će u
znaku obiteljske godine gdje ćemo moliti na nakanu sv. Oca pape Benedikta
XVI. Majku Crkve za naše obitelji. Hodočastimo, molimo i pjevajmo
zajedno sa svim hodočasnicima ove naše regije slaveći Boga i našu nebesku
Majku - Majku Crkve u njezinu i u našem svetištu Marienthalu. Mir i
dobro!

Marijo Majko Crkve , moli za nas!

VAŽNIJI DOGAĐAJI U NAŠOJ ŽUPI:

HODOČAŠĆE U LURD

Polazak je 01. 06. 2011. u srijedu navečer
točno u 18.00 sati s tru autobusa ispred crkve sv.
Ante, a povratak je u nedjelju 05. 06. 2011. u
toku dana. Molimo sve hodočasnike da ne kasne,
te da točno uđu u broj svog autobusa i da
sjednu točno na broj svog sjedala!
SLAVLJE PRVE
SVETE PRIČESTI

slavit ćemo u
subotu, 21. 05. 2011.
u katedrali u 12.00
sati! Izlet prvopričesnika
u Europa Park je u
ponedjeljak, 23.05. 2011.
autobusom ispred crkve
sv. Ante u 7.30 sati

SLAVLJE SVETE
KRIZME
slavit ćemo u subotu,
28. 05. 2011. u Katedrali
u 12.00 sati. Sakramenat
sv. Potvrde našim
krizmanicima podijelit će
msgr. dr. Nikola
Eterović nadbiskup

HODOČAŠĆE U FATIMU
Od 28. 09. do 03. 10. 2011. god.
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!

