
U korizmenom vremenu, svakog petka, u 18.30 sati, molit 
ćemo križni put i slaviti misu u crkvi  sv. Ante, u 19.00 sati. 

Na Čistu srijedu ili Pepelnicu, 18.02., svetu misu ćemo slavit u 
19.00 sati, u crkvi sv. Ante. Preko mise će biti obred pepeljavanja.  

Pepelnicom ili Čistom srijedom u Katoličkoj crkvi započinje korizma. To je četrdeseto-
dnevna priprava za Uskrs. Vjernici se na taj dan posipaju pepelom od blagoslovljenih 
maslinovih ili palminih grančica. Taj obred označava pokoru, post i dobra djela čime 
je obilježeno cijelo korizmeno vrijeme, s nadom u uskrsnuće.  
Pepelnica ili Čista srijeda i Veliki petak jedini su dani u godini kada Crkva propisuje 
strogi post i nemrs. Post znači da se vjernici od 18. do 60. godine života (izuzev boles-
nika) taj dan smiju jednom najesti do sita. Nemrs, koji je propisan za sve petke u kori-
zmi, znači odricanje od mesa toplokrvnih životinja, a obvezuje sve vjernike koji su 
navršili 14 godina.  
U korizmenom vremenu mnogi se kršćani svih 40 dana odreknu nečega što im je 
osobito drago. Npr. mesa, alkohola, slatkiša, cigareta, gledanja televizije... Neki se 
nastoje osloboditi loše navike i u svoj život uvesti nešto dobroga. Neki pokušaju biti 
vrijedni u poslu, samozatajni, strpljivi sa svojim ukućanima, šutljivi, miroljubivi i  go-
voriti samo dobro o drugima. Ima i onih koji odluče čitati Sveto pismo ili da će svaku 
večer u obitelji zajednički moliti krunicu.  
Zato se na Pepelnicu, kod posipanja blagoslovljenim pepelom, onome koga se pepe-
ljaje kaže: »Sjeti se čovječe da si prah i da ćeš se u prah vratiti!« ili »Obrati se i vjeruj 
Evanđelju!«.  
Vjernici u korizmenom vremenu više promišljaju svoju vjeru i pripadnost Kristu, učvr-
šćuju svoju povezanost sa Crkvom te se više posvećuju svojoj obitelji i ljudima oko 
sebe, posebno onima kojima je na bilo koji način potrebna pomoć. Vjernici su pozva-
ni da novac i druga sredstva, koje su prikupili u dane posta i nemrsa, daruju za dob-
rotvorne svrhe namijenjene onima koji su u potrebi i nevolji.  
Svi smo, dakle, pozvani u korizmi nešto dobroga napraviti. Zato ću i ja nešto za sebe 
izabrati i nastojati to i ostvariti. 

Hrvatska katolička župa Frankfurt/M 
Niedenau 27   -   60325 Frankfurt/M 
Odgovara: fra Željko Ćurković, župnik 
tel. 069/723125;  fax 069/723363 
www.hrzupa-frankfurt.de 

Socijalna služba - gđa Dražena Brešić - Rüsterstr. 5 - 60325 Frankfurt/M - tel. 069/17002411 
Rad s strankama u Caritasu: ponedjeljak, od 9.00 do 12.00 sati i četvrtak, od 14.00 do 17.00 sati. 

Uredovno radno vrijeme: 
ponedjeljak, utorak i četvrtak  
od 09.00 do 13.30 sati, a  
petak od 09.00 do 17.00 sati 
kkg-frankfurt@bistum-limburg.de 

21. veljače 2015., u 19.00 sati: crkva sv. Ante; pok. Mato i Janja  
Curić; pok. iz obit. Konta i Poljarić; pok. Mirko, Pere, Jako i Ruža Milić 
22. veljače 2015. –  I. korizmena nedjelja 
09.00 sati: crkva sv. Alberta; pok. Marijan Šuša 
12.00 sati: Katedrala; Pro populo 
12.00 sati: Deutschorden (misa za mlade); pok. Jozo i Ruža Vidović i Frano Lozančić 
16.00 sati: Frankfurt - Unterliederbach, crkva sv. Ivana; pok. Stiepan Ljubičić 
 
28. veljače 2015., u 19.00 sati: crkva sv. Ante; pok. Tomo, Luca i Ruža Pavić;  
           pok. Šimun Lovrić; Vinko i Slanko, Danica Milić  
01. ožujka 2015. –  II. korizmena nedjelja 
09.00 sati: crkva sv. Alberta; pok. Đuro i Katica Plevnik 
10.00 sati: crkva sv. Ante (misa za djecu): pok. Anto Jakovljević 
12.00 sati: Katedrala; Pro populo 
12.00 sati: Deutschorden (misa za mlade); pok. Stjepan i iz obitelji Benčina 
16.00 sati: Frankfurt - Unterliederbach, crkva sv. Ivana; pok. Jure i Ruža Šućur 
 
07. ožujka 2015., u 19.00 sati: crkva sv. Ante; pok. iz obitelji Vidović i Tabak;  
                pok. Zdravko Vukić; pok. Stipan Kasalo 
08. ožujka 2015. –  III. korizmena nedjelja  
09.00 sati: crkva sv. Alberta; pok. Vinko i Marija Zglavnik 
12.00 sati: Katedrala; Pro populo 
12.00 sati: Deutschorden (misa za mlade); pok. Rudolf, Ana i Mato Marković 
16.00 sati: Frankfurt - Unterliederbach; pok. Milan i Pava Pavić 
 
14. ožujka 2015., u 19.00 sati: crkva sv. Ante; pok. Snježa i iz obitelji Ćošković; 
              pok. Ilija, Božica i Iva Krezić; pok. Mario i Ivo Jakobović  
15. ožujka 2015. –  IV. korizmena nedjelja   
09.00 sati: crkva sv. Alberta; pok. Božo, Janja, Ante i Ivo Lovrić 
12.00 sati: Katedrala; Pro populo 
12.00 sati: Deutschorden (misa za mlade); pok. iz obitelji Duvnjak i Jozo i Kata Milić 
16.00 sati: Frankfurt - Unterliederbach; pok. Ana Kokorović 
 
21. ožujka 2015., u 19.00 sati: crkva sv. Ante; pok. Ivo, Ruža i Kaja Ćošković;  
               pok. iz obitelji Milić; pok. Zoran Aničić i Nevenka Mlinarević   
22. ožujka 2015. –  V. korizmena nedjelja  
09.00 sati: crkva sv. Alberta; pok. Nevenka i Ante Jukić 
12.00 sati: Katedrala; Pro populo 
12.00 sati: Deutschorden (misa za mlade); pok. iz obitelji Barišić 
16.00 sati: Frankfurt - Unterliederbach; pok. Goran i Wolfgang Zetić 

Put križa u korizmenom vremenu 

Pepelnica - Čista srijeda 

Otac Ante 
Antić 
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Petak, 20.03., u crkvi sv. Ante, u 18.30 sati. 
Subota, 21.03., u crkvi sv. Ante,  
                                  za djecu i roditelje, u 11.00 sati. 
Subota, 21.03., u crkvi sv. Ante, u 18.30 sati. 
Petak, 27.03., u crkvi sv. Ante,  
                                       za mlade, u 18.30 sati.  
Subota, 28.03., u crkvi sv. Ante, u 18.30 sati. 
Nedjelja, 29.03., u Unterliederbachu,  
                                      u crkvi sv. Ivana, u 15.30 sati. 
Srijeda, 01.04., u crkvi sv. Ante, u 18.30 sati. 

Uskrsna ispovijed 
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 Važni termini u 2015. godini 

Ljetno vrijeme 
Misereor 

Mali Pax Duhovna obnova 

Sv. Josip 

Hodočašće u Lurd 

Trinaest utoraka sv. Ante 

Zaručnički tečaj će biti od 05.- 08.03.2015., u 20.00 sati.  

01.04.2015., Gospin plač, u crkvi sv. Ante, 19.00 sati 
25.04.2015., Biblijska olimpijada 
01.05.2015., Ministrantski susret 
03.05.2015., Misa za djecu  
09.05.2015., Majčin dan  
13.- 17.05.2015., Hodočašće u Lurd  
25.05.2015., Hodočašće u Marienthal  
31.05.2015. Dječji koncert  
06.06.2015., Prva pričest, u 11.00 sati  
07.06.2015., Zahvalna misa prvopričesnika, u Katedrali 
08.06.2015., Izlet prvopričesnika u Europapark  
13.06.2015., Dan župe, sv. Ante 
20.06.2015., Krizma, u 11.00 sati 
21.06.2015., Zahvalna misa za krizmanike, u Katedrali 
04.07.2015., Dječji izlet 
05.07.2015., Misa za djecu i za završetak vjeronaučne godine 
14.08.2015., Hodočašće naše župe Gospi Sinjskoj (300 god.) 
05.12.2015., Proslava 50. obljetnice naše župe, u dvorani 
06.12.2015., Proslava 50. obljetnice naše župe, u Katedrali 

Zaručnički tečaj  

Misa za djecu 

Susret starijih osoba 

Predstavljanje krizmanika 

Hodočašće u Svetu zemlju 

Roditeljski sastanak 
Krštenja 

I ove godine, u korizmenom vremenu, organiziramo 
duhovnu obnovu u našoj župi, od 20.03. do 22.03. Za 
tu prigodu dolazi nam prof. dr. Grgo Grbešić i s njim 
još četvero studenata s Katoličkog bogoslovnovnog 
fakulteta u Đakovu. 

“Iznova promisliti! Promjenu pokušati!” 
Već odavno  se želi nadvladati ekstrem-
no siromaštvo i glad u siromašnim zem-
ljama, omogućiti osnovno školovanje za 
djecu i mlade, ženama omogućiti ravno-
pravnost, smanjiti smrtnost djece, osigu-
rati pitku vodu, omogućiti svima lijekove 
protiv AIDS-a, ebole, malarije i drugih 

Naša župa, od 12.03. do 19.03.2015., organizira hodo-
čašće u Svetu zemlju,. Prije samog hodočašća imat će-
mo dva susreta: 21.02. i 01.03., u Hrvatskom centru, s 
početkom u 20.00 sati. 

Od 17.03. započinjemo s pobožnošću „Trinaest utora-
ka” u čast sv. Ante Padovanskoga. Pobožnost i misa 
su u crkvi sv. Ante, u 19.00 sati.  

Predstavljanje krizmanika je u nedjelju, 08.03., u  Ka-
tedrali, u 12.00 sati.  Svi krizmanici su obvezni sudje-
lovati na ovoj svetoj misi.  

Probe za dječji instrumentalni sastav „Mali Pax” odr-
žavaju se subotom u 11.15 i 16.00 sati, u Hrvatskom 
centru. 

Na blagdan sv. Josipa, 19.03., svetu misu slavimo u 
crkvi sv. Ante, u 19.00 sati. 

14.02.2015., Ivan Blažević, 
     Stella Dolibašić i 
     Dominik Antunović 

Susret starijih osoba održava se svakog zadnjeg  po-
nedjeljka u mjesecu, od 16.00 do 18.00 sati. Idući 
susret održat će se 23.02.  

Misu za djecu slavimo 01.03., u crkvi sv. Ante, u 10.00 
sati. Preko mise će biti predstavljanje prvopričesnika. 
Bit će pod geslom: „ Križ je put naš i naš vječni spas!”  

U noći između 28.03. i 29.03. pomiču se kazaljke 
jedan sat naprijed. Tada počinje ljetno vrijeme. To 
znači da se sat vremena manje spava! 

I ove godine od 13. do 17.05., hodočastimo Gospi u 
Lurd. Polazak je u 18.00 sati od crkve  
sv. Ante, Savignystr. 15. Cijena putovanja  
i punog pansiona u hotelu iznosi 230.- €.  
Molimo sve hodočasnike da se na vrijeme  
prijave i rezerviraju svoje mjesto. Kod pri- 
jave je potrebno uplatiti kauciju od 100.- €,  
a ostatak najkasnije tri tjedna prije polaska.  

bolesti i tako smanjiti broj oboljelih,... kako bi se izgradilo 
jedno globalno zajedništvo sa siromašnim zemljama da 
imaju pristup lijekovima i novoj tehnologiji. Već se nešto 
postiglo, ali je još puno toga ostalo i novoga došlo. Zato i 
mi podupiremo Misereor u njegovu nastojanju. Kroz ko-
rizmeno odricanje rastemo u vjeri, a vjeru potvrđujemo 
djelima kroz uštedu darovanu potrebnima. Učinimo to i 
ove korizme (21.-22.03.), sudjelujući u milostinji za 
Misereor! Od srca svima hvala! 

Roditeljski sastanak za sve  razrede (osim 
prvopričesnika i krizmanika) je u nedje-
lju, 22.02., u 17.00 sati. Istoga dana je 
sastanak za roditelje prvopričesnika, u 
18.00 sati, a za roditelje krizmanike, u 

19.30 sati. Predstavljanje prvopričesnika je na misi za djecu, u 
nedjelju, 01.03., u crkvi sv. Ante, u 10.00 sati. Predstavljanje 
krizmanika je u nedjelju, 08.03., u Katedrali, u 12.00 sati.   


