Duhovna obnova
U našoj župi održat će se od 9. - 11. 12.
adventska duhovna obnova kao priprava za
slavlje Božića koju će predvoditi p. Marko
Glogović. Duhovna obnova održat će se u crkvi
sv. Ante s početkom u 18:30 - duhovni nagovor,
sv. misa i euharistijsko klanjanje uz glazbeno
animiranje mladih.

"Čvrst je dakle čovjek koji živi Došašće jer se
nada u Nekoga za kojeg zna da će doći. On kuca
na vrata našega srca: jesi li spreman dati mi svoje
tijelo, vrijeme, svoj život? To je glas Gospodina
koji želi ući u naše vrijeme, preko nas želi ući u
ljudski život. On traži živo prebivalište, naš
osobni život."
Benedikt XVI.

Nikolinje
Zbog trenutnog stanja neće biti slavlja Nikolinja.
Ali će se u subotu i nedjelju, 5. i 6. 12., na svim
misama djeliti darovi za djecu.

ŽUPNI LISTIĆ

DOŠAŠĆE
2021.

KONTAKTI
HKŽ Frankfurt

Niedenau 27, 60325 Frankfurt/M
tel. 069/723125; fax: 069/723363
kkg-frankfurt@bistum-limburg.de
www.hrzupa-frankfurt.de

Posjet bolesnika
Osobe, koje ne mogu doći na misu i ispovijed
zbog bolesti ili starosti, neka se jave u župni ured
i dogovore termin za posjet svećenika, koji će im
podijeliti svete sakramente.

Caritas - Socijalna radnica

Dražena Brešić
Rüsterstraße 5, 60325 Frankfurt/M
069/2982-2831
www.caritas-frankfurt.de
drazena.bresic@caritas-frankfurt.de
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Ispovijed za školsku djecu
U subotu, 18. 12. 2021., bit će ispovijed i sv.
misa za školsku djecu i njihove roditelje u crkvi
sv. Ante:
1) 9:30 ispovijed, 10:00 sv. misa
2) 11:30 ispovijed, 12:00 sv. misa
Potrebna je prethodna prijava.
Zaručnički tečaj
Zaručnički tečaj održat će se u korizmi. Tko želi
sudjelovati, neka se prijavi u župni ured radi
organizacije tečaja.

HRVATSKA KATOLIČKA ŽUPA
FRANKFURT/M

„Da, dolazim ubrzo!“
(Otk 22,20)

„Dolazim ubrzo!“
Živimo u teškim vremenima. Kad je počela
pandemija svi smo se nadali da će ubrzo proći, no
još traje. I ne samo da crpi našu snagu i živce,
već sada i razdvaja našu Crkvu i obitelji. Jedni se
dižu protiv drugih i svako traži nekog krivca za
ovu situaciju. Svi imamo strah i nemir u srcu. I
tužni smo. A strah i tuga nisu nikada bili dobri
voditelji u teškim situacijama...
Započelo je vrijeme došašća. Palit ćemo na
adventskim vijencima četiri svijeće – svijeće
nade, mira, radosti i ljubavi. Upravo su te četiri
svjeće svjetla koja trebamo više upaliti u našim
srcima nego na vijencima. Ona su nam četiri
najbolja voditelja u ovim teškim vremenima!
Draga braćo i sestre, nismo sami! Isus dolazi
ubrzo i s njim dolazi spasenje i mir! To je naše
svjetlo! Svjetlo kršćanina! Svjetlo vjere! Zato
nemojmo se bojati i pasti u napast očaja i
osuđivanja, već naprotiv, budimo svjetlo! Svjetlo
Božje u ovome mračnome svijetu koji nas toliko
treba! Zato molimo jače nego ikada: „Maranatha!
– Dođi, Gospodine Isuse!“ A on će nama
odgovoriti: „Da, dolazim ubrzo!“ (Otk 22,20)
fra Petar, župnik

Nedjeljni raspored svetih misa
Nedjeljni raspored svetih misa
Sv. Albert
09:00 i 11:00
Sv. Albert
09:00 i 11:00
Katedrala
12:00 i 13:15
Katedrala
12:00 i 13:15
Mutter v. G. Rat 11:30
Mutter v. G. Rat 11:30
Deutschorden
13:00
Deutschorden
13:00
Sv. Mauricije
18:00
Sv. Mauricije
18:00
Sv. Ante (subota)
18:00
Sv. Ante (subota)
18:00
(nedjelja) 18:00
(nedjelja) 18:00
Mise samo sa prethodnom prijavom online ili
telefonski.
Za zornice se treba prethodno prijaviti.
Molimo vjernike da se prijave samo za jedan
dan Devetnice Božiću, kako bismo što većem
broju vjernika omogućili sakrament sv.
ispovijedi!
Po odredbi biskupije vjernici koji imaju
simptome respiratornih bolesti NE SMIJU
UĆI U CRKVU!
Preporučujemo vjernicima koji spadaju u
rizičnu skupinu da ne dolaze u ckvu kako bi
čuvali sebe i druge!
Zbog misa zornica i Devetnice Božiću nema
srijedom klanjanja pred Presvetim Oltarskim
sakramentom

