
Zaručnički tečaj:

Zaručnički tečaj održat će se od 23.-24. 2.
u crkvi sv. Ante. Program tečaja počinje sa
sv.  misom u 18:00, a predavanje će trajati
od 19:00 do 21:00. 
Svi koji žele sudjelovati moraju se prijaviti
u naš župni ured, a oni koji su se već
prijavili molimo da  sigurno potvrde svoj
dolazak. 

Pohod bolesnika u korizmi:

Svi stariji, bolesni i nemoćni koji nisu u
mogućnosti doći na misu i ispovijed, neka
nazovu u župni ured pa će doći svećenik i
udijeliti im svete sakramente.

Vjeronauk:

Vjeronauk za svu školsku djecu od 1. do 8.
razreda opet počinje od 22. 2. 2021.

Misa za mlade i zoom konferencija:

Sljedeća misa za mlade bit će u petak, 
19. 2. 2021. u 20:00 u crkvi sv. Ante.
Nakon toga ćemo opet svaki treći petak u
mjesecu imati misu za mlade, a ostale
petke online zoom konferencije za mlade. 
Sve informacije pogledajte na našoj
internet stranici pod rubrikom "Mladi".

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

www.hrzupa-frankfurt.de

Caritas - Socijalna radnica
Dražena Brešić

Rüsterstraße 5, 60325 Frankfurt/M
069/2982-2831

www.caritas-frankfurt.de
drazena.bresic@caritas-frankfurt.de

Franjevački svjetovni red:

Franjevački svjetovni red (OFS) trenutno
održava samo molitvene susrete u crkvi sv.
Ante svake druge i četvrte subote u
mjesecu u 19:30.

Trinaest utoraka sv. Anti

Pobožnost trinaest utoraka kao duhovna
priprava za blagdan zaštitnika naše župe
sv. Ante Padovanskog započinje 16. 3.
2021.  Pobožnost i sv. misa bit će u crkvi
sv. Ante u 19:00. Pozivamo vjernike na
sudjelovanje u ovoj pobožnosti. 

KONTAKTI

Misa za djecu:

Svake prve subote i prve nedjelje u
mjesecu u crkvi sv. Ante u 18:00 bit će
sveta misa za djecu. Subotom i dalje ostaje
sv. misa u 19:30.  

„Sjeti se, čovječe, da si prah 
i da ćeš se u prah vratiti.“

Korizmena ispovijed:

Pola sata prije svake svete mise u crkvi sv.
Ante.

Ispovijed za školsku djecu:

U subotu 27. 3. u 10:00 i 12:00 ispovijed i
misa u crkvi sv. Ante (potrebna prethodna
prijava).



Sv. Albert                9:00  i 11:00

Katedrala                12:00 i 13:15

Mutter v. g. Rat    11:30

Deutschorden         13:00 

Sv. Mauricije          18:00

Sv. Ante (subota)        18:00 i 19:30

Nedjeljni raspored svetih misa:
 

                    (nedjelja)    18:00               

 

Križni put:

U korizmenom vremenu pobožnost
križnog puta imamo srijedom i petkom u
crkvi sv. Ante. Križni put započinje u
18:30, a sveta misa u 19:00. Pozivamo 
 vjernike da sudjeluju u ovoj pobožnosti
po kojoj častimo Isusa Krista koji nas je
svojom mukom i smrću otkupio. Kroz
korizmene srijede i petke bit će mogućnost
za svetu ispovijed. 

"Uskrsnuće se ne može shvatiti bez križa. 

Na križu se nalazi povijest svijeta: 

milost i grijeh, milosrđe i pokajanje, 

dobro i zlo, vrijeme i vječnost. 

Međutim, logika križa nije u prvomu redu

logika boli i smrti, 

nego ljubavi i sebedarja koje donosi život."
papa Franjo

„Istina će vas osloboditi!“

(Iv 8, 32)
 

 
    Što je istina? U ovom vremenu pandemije kad

kruže različite informacije o virusu, o cjepivu i o

globalnom zbivanju općenito, pitamo se što se

uistinu događa u današnjem vremenu? Nalazimo se

zaista u svjetskoj pandemiji ili u izmišljenoj

„plandemiji“? Stoji li samo priroda iza ovoga ili

neka namjera? Što je istina, što je teorija zavjere i

što je laž?

   „Reknemo li da grijeha nemamo, sami sebe

varamo i istine nema u nama.“ (1 Iv 1, 8) Što je

istina znamo  sigurno: „svi su zaista sagriješili i

potrebna im je slava Božja.“ (Rim 3, 23) 

Svi trebamo Krista Spasitelja i Liječnika! Prije što

ćemo riješavati svjetske laži, moramo riješavati

vlastite laži. Prije što ćemo drugima vaditi „trun iz

oka“, moramo se osloboditi „brvna u svome oku“!

(usp Lk 6, 41) Kako? „Ako priznamo grijehe svoje,

vjeran je on i pravedan: otpustit će nam grijehe i

očistiti nas od svake nepravde.“ (1 Iv 1, 9) 

Ispovijed će nas osloboditi!

   Iskoristimo, dakle, drago braćo i sestre, ovu

korizmu za osobno čišćenje od svih nutarnjih laži,

kroz ispovijed, molitvu, pokoru i dobra djela. Onda

će nas istina osloboditi! (Iv 8, 32) 

Onda ćemo „dobro vidjeti i izvaditi trun iz oka

bratova.“ (usp Lk 6, 42) Onda ćemo svjedočiti

cijelom svijetu svu istinu, tj. jedinog pravog

Liječnika, Isusa Krista, i njegovo božansko cjepivo,

tj. „krv Isusovu“ koja nas „čisti od svakoga grijeha“  

(1 Iv 1, 7) i spašava od vječne smrti i propasti.

fra Petar, župnik


