Franjevačka mladež - FRAMA održava svoje
susrete petkom u Hrvatskom centru u 20:00.

Ispovijed u crkvi sv. Ante
U crkvi sv. Ante utorkom i srijedom
ispovijedamo pola sata prije sv. mise, a
petkom, subotom i nedjeljom ispovijedamo i
za vrijeme sv. mise.

Katolička mladež održava susrete po
sljedećem rasporedu: svaki 2. utorak - zoom
konferencija u 20:30, svaka 3. subota susret u
Hrvatskom centru i svaki 4. petak sv. misa i
klanjanje za mlade u crkvi sv. Ante.

Misa za djecu
Svake prve subote i prve nedjelje u mjesecu u
crkvi sv. Ante u 18:00 bit će sveta misa za
djecu.

Biblijsko - liturgijski susreti održavaju se
petkom u Hrvatskom centru u 20:00.
Župni vjeronauk 1. - 8. razreda počinje
nakon jesenskih praznika 29. 10. Vjeronauk se
održava u Hrvatskom centru petkom u 16:00 i
17:00, subotom u 10:00, 11:00 i 14:30.

Zbor mladih "Pax" probe ima ponedjeljkom
u Hrvatskom centru u 19:00.
Dječji zbor probe ima petkom u 17:00 i
subotom u 11:00 i 15:30.
O susretu i probama folklora javiti ćemo
naknadno.

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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Župni mješoviti zbor probe ima utorkom i
petkom u 20:00, a četvrtkom u 19:00 u
dvorani Hrvatskog centra.

KONTAKTI
HKŽ Frankfurt
Niedenau 27, 60325 Frankfurt/M
tel. 069/723125; fax: 069/723363
kkg-frankfurt@bistum-limburg.de
www.hrzupa-frankfurt.de
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Ministranti susrete imaju po dogovoru s fra
Franom. Ministranti trebaju doći u sakristiju 20
minuta prije sv. mise.

Prijave za sv. misu
Utorkom od 09:00 imate mogućnost prijavit
se na sv. misu online ili pozivom u župni
red. Ukoliko ne možete doći na misu
otkažite
(info@hrzupa-frankfurt.de)
na
vrijeme kako bi netko drugi mogao doći.
Također molimo župljane koji su upisali sv.
misu za svoje pokojne da nam jave 10 dana
prije popis osoba koje će doći na sv. misu.

HRVATSKA KATOLIČKA ŽUPA
FRANKFURT/M
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Franjevački svjetovni red (OFS) održava
molitveni susret u crkvi sv. Ante svake 2.
subote u mjesecu u 18:00 i 4. subote u
Hrvatskom centru poslije sv. mise.

Datum krizme i prve pričesti u 2022.
Sveta krizma: subota, 4. 6. 2022., u sv. Ante
Prva pričest: subota, 11. 6. 2022., u sv. Ante
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Gospa
od
Krunice
Kršćanskoj Europi prije 450 godina prijetila
je velika opasnost uništenja sa strane
nadmoćne turske flote. Papa sv. Pio V. 7.
listopada 1571. pozvao je cijelo kršćanstvo na
molitvu krunice. Vjetar se tog dan “čudesno
okrenuo” u prilog kršćanske flote te je
izvojevala pobjedu glasovite „bitke kod
Lepanta“.
Zahvaljujući Gospi i molitvi krunice obstalo
je kršćanstvo u Europi. U znak zahvalnosti
Bl. Djevici Mariji 7. listopada slavimo
blagdan „Gospe od pobjede“ odnosno “Gospe
od Krunice“ kojoj je posvećen cijeli mjesec
listopad. Danas, kada je kršćanstvo u Europi
opet ugroženo, znamo da imamo moćno
duhovno oružje protiv svih neprijateljskih sila:
svetu krunicu!
Zato molim svih, posebno očeve i majke u
našim katoličkim obiteljima: molite krunicu
svaki dan, kako bi nam Gospa sačuvala
kršćanski duh u Europi, kako bi naša djeca
odrasla u zdravoj i normalnoj kulturi, kako bi
vladao mir u srcu, u našim obiteljima i u
cijelome svijetu!
Molimo zajedno:
„Kraljice svete krunice, moli za nas!“
Fra Petar, župnik

Nedjeljni raspored svetih misa
Sv. Albert
Katedrala
Mutter v. G. Rat
Deutschorden
Sv. Mauricije
Sv. Ante (subota)
(nedjelja)

09:00 i 11:00
12:00 i 13:15
11:30
13:00
18:00
18:00
18:00

"Želio bih naglasiti ljepotu jedne jednostavne
kontemplativne molitve, pristupačne svima,
velikima i malima, učenima i neukima; to je
molitva svete krunice. U krunici se obraćamo
Djevici Mariji da nas vodi sve tješnjem
jedinstvu s Njezinim Sinom Isusom: kako bi se
suobličili Njemu, imali Njegove osjećaje,
djelovali poput Njega. U krunici ponavljajući
Zdravomarije, mi razmatramo otajstva,
događaje Isusova života kako bi Ga dublje
spoznali i uzljubili.
Krunica je djelotvorno oruđe
za otvaranje Bogu, kako bi
nam On pomogao pobijediti
egoizam i donijeti mir u srca,
obitelji, društvo i cijeli svijet."

papa Franjo

