
Velikitjedan-Uskrs
Procesija na Veliki petak

Na Veliki petak bit će organizirana procesija
kroz Frankfurt. Početak kao i prva postaja
procesije je na Römer-u u 16:15. Pozivamo
vjernike da sudjeluju u procesiji kao i na
dostojanstveno ponašanje. 

Blagoslov jela
Blagoslov uskrsnih jela bit će na svim
misama vazmenog bdijenja i na sami dan
Uskrsa. 

Caritas - Socijalna radnica
Dražena Brešić

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

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

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

www.hrzupa-frankfurt.de

KONTAKTI

HRVATSKA KATOLIČKA ŽUPA 
FRANKFURT/M

2023.

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.

Marienthal - Duhovski ponedjeljak
Na Duhovski ponedjeljak 29. 5. tradicionalno
hodočastimo u franjevačko svetište
Marienthal sa svim vjernicima katoličkih
misija i župa iz Rajnsko - majnskoga
pastoralnog područja. Detaljnije informacije
objavit ćemo na vrijeme na misama i internet
stranici župe. 

Trinaest utoraka sv. Anti
Započeli smo s pobožnosti trinaest utoraka sv.
Anti u crkvi sv. Ante u 19 sati. Pozivamo
vjernike na sudjelovanje u ovoj pobožnosti
kao duhovnoj pripravi za blagdan zaštitnika
naše župe. 

Pričest i krizma
Sveta krizma: subota, 3. 6. 2023. u katedrali
sv. Bartolomeja u 10 sati.
Prva pričest: subota, 10. 6. 2023. u katedrali
sv. Bartolomeja u 11 sati.

Vjeronauk
Poslije uskrsnih praznika nastavljamo s
vjeronaukom i ostalim aktivnostima za 
 školsku djecu od 1. do 8. razreda.

Župna hodočašća (mjesta popunjena)
9. - 14. 4. 2023. Padova, Asiz, Rim i Orvieto
17. - 21. 5. 2023. Lurd 
21. - 28. 10. 2023. Sveta Zemlja

Veliki četvrtak
Na Veliki četvrtak slavimo Misu večere
Gospodnje u crkvi sv. Ante u 22 sata poslije
koje će biti zajednička Getsemanska ura, 
 cijelu noć bit će izložen Presveti Oltarski
Sakrament za štovanje i molitvu do 6 sati.
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Dornbusch
Bertramstrasse 45, 

60320 Ffm

Unterliederbach - Höchst
Königsteinerstr. 96

65929 Ffm

Niederrad
Kniebisstraße 27,

60528 Ffm

Römer
Domplatz 14,

60311 Ffm

Westend
Savignystr. 15,

60325 Ffm

Nedjeljni raspored sv. misaFiat lux! – Fiat mihi!
 

  Božja dva velika djela su djelo stvaranja i djelo
otkupljenja. Djelo stvaranja je započelo s riječima:
„Neka bude svjetlost!“ (Post 1,3) – latinski: „Fiat
lux!“ A djelo otkupljenja počinje s riječima: „Neka
mi bude po tvojoj riječi!“ (Lk 1,38) – latinski: „Fiat
mihi secundum verbum tuum!“ I jedno i drugo djelo
počinje s riječju: „Neka bude!“ – „Fiat!“ Prvi „Fiat“
izgovorio je Bog, drugi „Fiat“ Marija. No, razlika
među njima je velika.

  Kroz Božji Fiat postalo je stvoreno svjetlo – kroz
Marijin Fiat rodilo nam se božansko Svjetlo (Iv
1,14)! Svjetlo Božjeg Fiata zablistalo je nad
zemljom – svjetlo Marijinog Fiata „zasvijetlilo u
našim srcima“ (2. Kor 4,6)! Svjetlo Božjeg Fiata će
proći – ali svjetlo Marijinog Fiata „neće nikada
proći“ (Mt 24,35)! Božji Fiat stvorio je svijet –
Marijin Fiat otkupio je svijet!

  Toliko je Bog ljubio Mariju da je htio da njezina
riječ nadmašuje cijelo djelo stvaranja i da po
njezinoj riječi počinje djelo otkupljenja. Koja je to
riječ? „Blizu ti je Riječ, u ustima tvojim i u srcu
tvome - to jest Riječ vjere koju propovijedamo.“
(Rim 10,8)

  Draga braćo i sestre, ako želimo da svjetlo Božje
Riječi, svjetlo Uskrsnuća i Života, zablista u našim
srcima i raspršuje tamu ovoga svijeta, onda moramo
sa svim srcem vjerovati i s Marijom reći: „Neka mi
bude po Tvojoj riječi!“ Tko Isusu kaže svoj „Fiat
mihi!“, čut će njegov: „Fiat lux!“ Da, Gospodine
Isuse! Tako neka bude! Neka bude Tvoja svjetlost u
meni – i u cijelome svijetu! Amen.

fra Petar, župnik

Raspored za Veliki tjedan 
i uskrsne blagdane

Pogledaj milosrdno, vječni Oče, milostivoga Sina svoga,
gdje za mene smrt trpi. Pogledaj jedinoga Sina svoga po
svemu tijelu izranjena, i zbog njegovih rana oprosti
milostivo moje grijehe, koja su učinile ruke i noge moje;
spomeni se prsa njegovih, koja je probolo koplje, i
okrijepi me izvorom koji iz njih teče. Amen.

sv. Anselmo


