
11. srpnja 2015., u 19.00 sati: crkva sv. Ante; pok. Andrija i iz obitelji Ćorić, pok. 
Vlaho i Doko; pok. Stjepan, Zlatko i Marija Pintarić; Petar, pok. Mila i Petar Renić 
12. srpnja 2015. - XV. nedjelja kroz godinu  
09.00 sati: crkva sv. Alberta; pok. Iz obitelji Đapić 
12.00 sati: Katedrala - sv. Bartolomej; Pro populo 
12.00 sati: Deutschorden (misa za mlade); pok. Ljuba i iz obitelji Lovrić 
16.00 sati: Frankfurt - Unterliederbach, crkva sv. Ivana; pok. Marija Peko 
18. srpnja 2015., u 19.00 sati: crkva sv. Ante; pok. Kata Ćurić; pok. Drago Čelina; 
pok. Pavo i Markica Pejić 
19. srpnja 2015. - XVI. nedjelja kroz godinu    
09.00 sati: crkva sv. Alberta; pok. Nevenka i Ante Jukić 
12.00 sati: Katedrala – sv. Bartolomej; Pro populo 
12.00 sati: Deutschorden (misa za mlade); Ruža Held, na odluku 
16.00 sati: Frankfurt - Unterliederbach, crkva sv. Ivana; pok. Marinko Širić 
25. srpnja 2015., u 19.00 sati: crkva sv. Ante; pok. Mara Marijan i Mate Lažeta 
26. srpnja 2015. - XVII. nedjelja kroz godinu 
09.00 sati: crkva sv. Alberta; pok. Bojka Buntić 
12.00 sati: Katedrala – sv. Bartolomej; Pro populo 
01. kolovoza 2015., u 19.00 sati: crkva sv. Ante; pok. Marko Gelo 
02. kolovoza 2015. - XVIII. nedjelja kroz godinu  
09.00 sati: crkva sv. Alberta; pok. Ivo, Anđelka i Jakov Renić 
12.00 sati: Katedrala - sv. Bartolomej; Pro populo 
08. kolovoza 2015., u 19.00 sati: crkva sv. Ante; N.N., na odluku 
09. kolovoza 2015. - XIX. nedjelja kroz godinu 
09.00 sati: crkva sv. Alberta; pok. iz obitelji Šandrk 
12.00 sati: Katedrala - sv. Bartolomej; Pro populo 
15. kolovoza 2015., u 19.00 sati: crkva sv. Ante; pok. Anka i Anto i iz ob. Adamčević 
16. kolovoza 2015. - XX. nedjelja kroz godinu  
09.00 sati: crkva sv. Alberta; pok. Marija i Anto Pušeljić 
12.00 sati: Katedrala - sv. Bartolomej; Pro populo 
22. kolovoza 2015., u 19.00 sati: crkva sv. Ante; pok. Ante Čečura 
23. kolovoza 2015. - XXI. nedjelja kroz godinu 
09.00 sati: crkva sv. Alberta; pok. Martin Janković 
12.00 sati: Katedrala - sv. Bartolomej; Pro populo 
29. kolovoza 2015., u 19.00 sati: crkva sv. Ante; pok. Marijan Dodig; pok. Mile 

Primorac; pok. Anka, Pejo i Mara Adamčević 
30. kolovoza 2015. - XXII. nedjelja kroz godinu  
09.00 sati: crkva sv. Alberta; pok. Ante i iz obitelji Ostojić 
12.00 sati: Katedrala - sv. Bartolomej; Pro populo 
05. rujna 2015., u 19.00 sati: crkva sv. Ante; pok. Mladen Koturić;  pok. Matija(ž) i 
Stjepan Adžamić 
06. rujna 2015. - XXIII. nedjelja kroz godinu 
09.00 sati: crkva sv. Alberta; pok. Jakov, Jozo i Zorka Pavić 
12.00 sati: Katedrala - sv. Bartolomej; Pro populo  
16.00 sati: Frankfurt - Unterliederbach, crkva sv. Ivana;  

Jedna sunčana zraka je dovoljna da 
rasvijetli tamu. 

sv. Franjo Asiški 

Misa za početak vjeronaučne godine, 
2015./16. 
Početak škole otvara nam nove 
mogućnosti i daljnju izobrazbu. 
Vrijeme je to za nova samoostvarivanja 
i stjecanja novih znanja, te još 
predaniji i odgovorniji rad na vlastitoj 
izgradnji. U tomu ne smijemo 
zaboraviti na Boga, koji daje da svi naši 
pokušaji doista dobiju svoj blagoslov i 
ispunjenje.  
Zato započinjemo s vjeronaučnom 
poukom 20.09.2015., a preko dječje 
mise, 04.10., blagoslovit ćemo školske 
torbe i knjige. Misa će biti u crkvi sv. 
Ante u 8.45 sati.   

Napokon praznici, izreka je to 
svakog školarca.  Svi napori i 
brige su s tim riječima brzo 
zaboravljene. Štoviše, tu je 
more, sunce, bazen i sloboda. 
Letimo dalje od svih 
opterećenja, koje smo imali, u 
slobodno vrijeme, na ljetne 
praznike.  
Odmor je, odmori se! 

MJESEČNIK HRVATSKE KATOLIČKE ŽUPE 
     FRANKFURT/M 

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 



Misa u crkvi Deutschorden 

Susret ministranata 

Vjenčanje 

Krštenja 
11.07.2015., Luka Rimac 
 Leonardo Kristian Tovilo 
 Tino Kolić 
 Marija Alesković 
 Leona Klarić 
25.07.2015., Klara Marelja 

U nedjelju, 19. srpnja 2015. bit će misa za 
mlade u crkvi Deutschorden i onda opet 13. 
rujna 2015. Između ova dva datuma neće biti 
mise za mlade. 

Hodočašće i izlet u Rim 

Ovogodišnji susret ministranata naše župe 
održat će se 11.07. Susret je ujedno zahvala 
našim ministrantima koji služe kod mise. To 
će druženje trajati od 15.00 do 18.00 sati, uz 
sportska natjecanja i rekreacijske igre. Susret 
je u Waldspielpark Scheerwald, An der Goet-
heruh, Frankfurt /M. 

25.07.2015., Ružica Šokčević i Josip Marelja 

Organiziramo hodočašće i izlet u Rim za kriz-
manike i odrasle u vrijeme jesenskih praznika, 
od 21. do 26.10.2015. Svi zainteresirani tre-
baju se prijaviti najkasnije do 25.07. Cijena 
polupansiona i putovanja je za krizmanike 
260.- €, a za odrasle 295.-€. Kod prijave se 
uplaćuje 100.-€, a ostatak do 25.09.2015. Pri-
javite se što prije! 

U nedjelju, 30.08.2015., slavi se blagdan apostola sv. 
Bartolomeja. On je zaštitnik grada Frankfurta i frank-
furtske katedrale.  Mjesna župa i grad Frankfurt na po-
seban način slave svog zaštitnika. Oni će imati svečanu 
svetu misu prije naše mise.  
A mi ćemo, kao i uobičajeno,  
slaviti misu u 12.00 sati i mo- 
liti se sv. Bartolomeju da i  
nas prati i štiti od svih isku- 
šenja.  

Mise u kapelici 

Hodočasnička misa HKŽ Frankfurt Gospi Sinjskoj 

Mise u ljetno vrijeme 

Naša župa u prigodi 50. obljetnice postojanja 
organizira hodočašće Čudotvornoj Gospi 
Sinjskoj, Gospi od milosti, kojoj je ove godine 
300. godišnjica ukazanja u Sinju. Za nas su to 
dva velika i važna jubileja. I mi želimo u ovoj 
jubilarnoj godini uteći se čudotvornoj 
Gospinoj zaštiti za našu župu i svakog člana 
napose. Pozivamo Vas zato da na vigiliju, 
14.08.2015., dođete u Sinj i svojom prisut-
nošću uzveličate ova slavlja. Sveta misa će 
biti u 11.00 sati.  Nemojte propustiti ovu 
jedinstvenu priliku! 

Radosno svetkujmo Rođenje bla-
žene Marije Djevice: iz nje se ro-
dilo Sunce pravde, Krist, Bog naš!  
 

U utorak, 08.09.2015., je blagdan 
Male Gospe ili Rođenje blažene 
Djevice Marije. Svetu misu 
slavimo u crkvi sv. Ante, u 19.00 
sati.  

Bog pazi na poniznost. 
„Pogledao si na poniznost 
službenice svoje”, pjeva 
Marija u Magnifikatu. 
Poniznost, kod Boga, 
postaje uzvišenost za 
razliku od ljudskog 
gledanja. Upravo po svojoj 
poniznosti Marija je postala 
Krljica neba i zemlje.   

Sveti Bartolomej 

Velika Gospa 

Mala Gospa 

U subotu, 15.08.2015., je svetkovina Velike Gospe ili 
Uznesenje Blažene Djevice Marije. Svetu misu 
slavimo u 19.00 sati, u crkvi sv. Ante.  

Za vrijeme ljetnog rasporeda 

misa, od 24.07. do 11.09., neće 

biti petkom svete mise u crkvi 

sv. Ante, nego u našoj kapelici. 

Izuzetak je 15.08., Velika 

Gospa, i tada će biti misa u 

crkvi sv. Ante, u 19.00 sati.  
Mudrost 

Život nije dovoljan, reče leptir. 
„Sunčane zrake, slobodu i malo 
cvijeća mora čovjek također imati!” 

Hans Christian Andersen 

Ljetni raspored misa počinje 26.07. i traje uključivo do 06.09.2015. 
U tom vremenu svete mise će biti: subotom u crkvi svetoga Ante, u 
19.00 sati, te nedjeljom u crkvi sv. Alberta, u 09.00 sati i u Katedra-
li, u 12.00 sati. U Frankfurt-Unterliederbach, crkva sv. Ivana, bit će 
misa misa 19.07 i 06.09., a između toga neće biti.  
Kroz tjedan (ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak) 
mise su u kapelici Hrvatskog centra, u 19.00 sati. S 
nedjeljom 13.09.2015. počinje redoviti raspored 
misa.  
U vremenu od 06.08. do 18.08. bit će na zamjeni 
vlč. Ante Vidović, student iz Rima. Želimo mu do-
brodošlicu i ugodan boravak!  

HRVATSKA KATOLIČKA ŽUPA FRANKFURT/M HRVATSKA KATOLIČKA ŽUPA FRANKFURT/M 

MJESEČNIK HRVATSKE KATOLIČKE ŽUPE FRANKFURT/M MJESEČNIK HRVATSKE KATOLIČKE ŽUPE FRANKFURT/M 

Sve aktivnosti su u Hrvatskom centru, Rüsterstr. 5, jedino ako nije drugačije napisano!   -   Mise su u Hrvatskom centru, Niedenau 27, ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom, u 19.00 sati. 


