
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 

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 

16. siječnja 2016., u 19.00 sati: crkva sv. Ante; pok. Nediljko i Mila Parlov;  
              pok. Tomislav Ćurić; pok. Drago Čelina 
17. siječnja 2016. –  II. nedjelja kroz godinu 
09.00 sati: crkva sv. Alberta; pok. Luca Bagić 
12.00 sati: Katedrala; Pro populo 
12.00 sati: Deutschorden (misa za mlade); pok. Mijo i iz obitelji Lovrić 
16.00 sati: Frankfurt - Unterliederbach, crkva sv. Ivana; pok. Ruža Pavlić 
 
23. siječnja 2016., u 19.00 sati: crkva sv. Ante; pok. Stjepan i Ivan Ugarković; 
              pok. iz obitelji Semren i Kelava;  pok. Ivan, Ivka i Ljubica 
24. siječnja 2016. –  III. nedjelja kroz godinu – Obraćenje sv. Pavla 
09.00 sati: crkva sv. Alberta; pok. iz obitelji Grgati i Zeba 
12.00 sati: Katedrala; Pro populo 
12.00 sati: Deutschorden (misa za mlade); pok. Kata Matuzović i Lucija Tutnjević 
16.00 sati: Frankfurt - Unterliederbach, crkva sv. Ivana; pok. Marko Papić 
 
30. siječnja 2016., u 19.00 sati: crkva sv. Ante; pok. Ivo i Ljuba Vidović; pok. Marsel Krišto; 
                   pok. Tomo, Agata, Andrija i Jozo Knez 
31. siječnja 2016. –  IV. nedjelja kroz godinu  
09.00 sati: crkva sv. Alberta; pok. Ante Šimović 
12.00 sati: Katedrala; Pro populo 
12.00 sati: Deutschorden (misa za mlade); pok. Luca, Tomo i Mira Galić 
16.00 sati: Frankfurt - Unterliederbach; pok. iz obitelji Kevilj 
 
2. veljače 2016., u 19.00 sati: crkva sv. Ante; pok. Slavko Jukić;  
                pok. Dane i Stefanija Konjevoda 
6. veljače 2016., u 19.00 sati: crkva sv. Ante; pok. Branko Ćurić; pok. iz obitelji  
                 Cvrlje; Dominik Orešković, na odluki  
7. veljače 2016. –  V. nedjelja kroz godinu  
9.00 sati: crkva sv. Alberta; pok. Ivan Katavić 
8.45 sati: crkva sv. Ante (misa za djecu);  
12.00 sati: Katedrala; Pro populo 
12.00 sati: Deutschorden (misa za mlade); pok. Ljuba Liović 
16.00 sati: Frankfurt - Unterliederbach; pok. Marko i Anđa 

Simbol hrvatskog katoličkog identiteta – Stepinac 
 

Voditelj: fra Damjan Čovo 

Slavlje blagdana bl. Alojzija Stepinca  

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

Subota, 6. veljače 2016., 

 

Sveta misa: 

- 19.00 sati, u crkvi sv. Ante:  

 - prigodna propovijed 

 - predavajne o bl. Alojziju Stepincu 

 

 

Nedjelja, 7. veljače 2016., 

 

Svete mise:  

- 09.00 sati, u crkvi sv. Alberta,  

- 12.00 sati, u Katedrali,  

                      propovijed o bl. Alojziju Stepincu 

- 12.00 sati, u Deutschorden, misa za mlade  

- 16.00 sati, u crkvi sv. Ivana,  

                      Frankfurt/Unterliederbach 

Ne može biti siromah onaj koji nosi 
Boga u duši! 

Prava se ljubav ne očituje u praznim 
riječima nego djelima. 

Pravi muževi ne sagibaju koljena pred 
lažnim duhom vremena! 

Kao što su se naši djedovi čvrsto 
držali Katoličke crkve, tako ćemo joj i 
mi ostati vjerni kroz sve bure i oluje. 

Više nego ikad potrebni su danas 
čovječanstvu heroji Kristove ljubavi, 
da sagrade što je porušeno u ljudskim 
dušama; da izliječe što je bolesno; da 
poviju što je ranjeno, da svežu što je 
slomljeno, da utješe što je žalosno; da 
obrišu suze onima koji plaču. 

Gore gledaj prema nebu i ne boj se! 

Jake i sretne Hrvatske nema bez jakih, 
fizički i moralno zdravih i zadovoljnih 
hrvatskih obitelji! 

Kad vam otmu sve, ostat će vam dvije 
ruke; sklopite ih na molitvu, pa ćete 
tada biti najjači! 

Ovako je učio bl. Alojzije: 

Otac Ante 

Antić 

MJESEČNIK HRVATSKE KATOLIČKE ŽUPE 
     FRANKFURT/M 



 Blagoslov obitelji 

 Važni termini u 2016. godini 

Krštenja 

Mali Pax Vjeronauk 

Blagdani u veljači 

Hodočašće u Lurd 

Probe za dječji instrumentalni sastav „Mali Pax” su 
23.01., u 15.45 sati, u Hrvatskom centru.  

Razne aktivnosti 

S vjeronaučnom smo poukom nastavili poslije božić-
nih praznika, 11.01. 

Započeli smo s blagoslovom obitelji. Lijepo bi bilo da cijela 

obitelj sudjeluje na molitvi kad svećenik dođe za blagoslov 

obitelji. Kod blagoslova treba pripremiti križ i blagoslovljenu 

vodu. Prethodno potrebno je ispuniti Prijavnicu za blagoslov ili 

telefonski nazvati u naš ured ili poslati faks ili preko interneta:  

tel. 069/723125; fax 069/723363 i www.hrzupa-frankfurt.de 

I ove godine, 4.-8.05.2016., hodočastimo Gospi u Lurd. 
Polazak je u 18.00 sati od crkve sv. Ante, Savignystr. 
15. Putovanje i  puni pansion u hotelu je 230.- €. Oni 
koji se prijave do 1.3.2016., plaćaju 190.- €. Molimo 
sve hodočasnike da se na vrijeme prijave i rezerviraju 
svoje mjesto. Kod prijave je potrebno uplatiti kauciju 
od 100.- €, a ostatak najkasnije tri tjedna prije polaska.  

Zaručnički tečaj bit će od 25. do 28.02., u 20.00 sati.  

- Na blagdan Prikazanja Gospodinova - Svijećnicu, 
02.02., slavit ćemo misu u crkvi sv. Ante, u 19.00 sati. 
Poslije mise će biti blagoslov svijeća.  
 

- Na blagdan sv. Blaža, 03.02., zaštitnika od bolesti 
grla i svakog drugog zla, slavit ćemo misu u našoj 
kapeli, u 19.00 sati. Poslije mise će biti grličanje. 
 

- Na blagdan Gospe Lurdske, 11.02., slavit ćemo misu 
u crkvi sv. Ante i moliti za sve bolesnike. Misu slavimo  
u 19.00 sati.  

Susret studenata je 16.1. i 13.2., u 16.00 sati. 
Grupa Pax ima probe svakog četvrtka, u 18.00 sati, i 
svakog petka, u 17.30 sati.  
Frama je svakog petka, u 18.30 sati.  
Dječji zbor ima probe subotom, u 11.15 i 15.30 sati 
Zbor mladih ima probe petkom, u 17.30 sati.  
Crkveni zbor ima probe: utorak i petak (sopran i alt), u 
19.30 sati; četvrtak (tenor i bas), u 20.00 sati.  
Ministrantski susret je svakog petka i svake subote 
poslije vjeronauka.  
Treći red svetog Franje ima susrete svake 1. i 3. subote 
u mjesecu, u 20.00 sati. Sljedeći susret je 16.1. 
Biblijska grupa i susret čitača je svakog drugog i zad-
njeg četvrtka u mjesecu, u 19.30 sati. Sljedeći susret je 
28.1. 
Priprava roditelja za krštenje njihova djeteta održava 
se svakog 2. i 4. petka u mjesecu, u 19.30 sati.   
Roditelji s malom djecom imaju svoj susret svakog 
utorka, od 10.00 do 12.00 sati.  
Folklor za odrasle počinje 15.1., u petak, u 20.30. 
Dječji folklor počinje 16.1., u subotu, u 11.15 i 13.00 
sati.  
Klanjanje i blagoslov s Presvetim sakramentom je 
svakog prvog petka poslije mise, u crkvi sv. Ante. 
Molitva pred Presvetim sakramentom je svakog 
ponedjeljka u našoj kapeli poslije mise, u 19.30 sati. 
Susret starijih osoba održava se svakog zadnjeg  pone-
djeljka u mjesecu (25.1.), od 16.00 do 18.00 sati. 

Zaručnički tečaj  

Tombola 
Tombola za ministrante 
je 30.1., u 16.00 sati. Po-
zivamo sve ministrante 
da dođu na ovaj susret.  

16.1.,  Valentina Bešlić, 
 Mateo Keškić 
23.1., Mia Tole 
 Lara Hržić 
30.1., Ante Mihaljević 
 Leonarda Sara Balke 
 Luka Sičenica 
 David Žukić 
6.2., Ana Miljak 
 Marin Pejić 

Misa za djecu 

Dječje poklade 
Dječje poklade su 6.2., u Hrvatskom centru. Program 
počinje u 15.00 i trajati do 17.30 sati.  

Misa za djecu je 7.2., u crkvi sv. Ante, u 8.45 sati. 
Slavit ćemo je pod geslom: „Povika i iziđe iz njega!”  

30.1.2016., Tombola za ministrante  
6.2.2016., Dječje poklade   
25.-28.2.2016. - Zaručnički tečaj  
11.-13.03.2016., Duhovna obnova  
23.4.2016., Folklorijada 
30.4.2016., Majčin dan 
4.-8.5.2016. Hodočašće u Lurd  
21.5.2016., Prva pričest, u 11.00 sati   
23.5.2016., Europa park   
16.5.2016., Hodočašće u Marienthal   
26.5.2016., Tijelovo (s Njemcima) 
4.6.2016., Dječji festival   
12.6.2016., Dječji koncert   
13.6.2016., Dan župe, sv. Ante  
18.6.2016., Krizma, u 11.00 sati   
25.6.2016., Izlet vjeroučenika   
03.7.2016., Dječja misa za završetak vjeronaučne godine 
19.-24.10.2016., Hodočašće i izlet u Rim 
30.9.-3.10.2016., Hodočašće u FatimU 
8.- 11.12.2016., Adventska duhovna obnova  
3.12.2016., Nikolinje (Bergen Enkheim) 
23.12.2016., Božićni koncert u crkvi sv. Ante   
 
RODITELJSKI  SASTANCI 
 
6.3.2016., za prvopričesnike, u 18.00 sati   
6.3.2016., za krizmanike, u 20.00 sati    
5.3.2016., za ostale razrede  
 
MISE ZA DJECU, u crkvi sv. Ante, u 08.45 sati 
 
7.2.2016.; 6.3.2016.; 1.5.2016.; 5.6.2016.; 3.7.2016.; 
11.9.2016.; 2.10.2016.; 6.11.2016. i 4.12.2016. 

Ove godine hodočastit ćemo u Gospino svetište u 
Fatimu. Hodočašće je od 30.09. do 03.10.2016. Više 
informacija u idućem broju našeg župnog listića. 

Hodočašće u Fatimu 

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. 


