
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, četvrtak 9 - 16 sati , a petak 9 - 17 sati. 

Uzmite vremena za odmor. Istok, sjever, 
zapad ili jug, more ili planine, negdje 

daleko ili na balkonu… Odmoriti se treba.  
I sam Bog  je nakon šest dana stvaranja 

uzeo sedmi dan za odmor.  

6. srpnja u 19 sati, crkva sv. Ante: pok. Zlatka (ž) Beljan;  
                              pok. Pejo Pejić; pok. Ante i Manda Velić 
7. srpnja – XIV. nedjelja kroz godinu 
9 sati, crkva sv. Josipa: pok. Jakov Kotarac 
12 sati, katedrala sv. Bartolomeja: Pro populo 
 
13. srpnja u 19 sati, crkva sv. Ante: pok. Ante Kurbaša; pok. Tomo,  
                   Luca i Ruža Pavić; pok. Ljubica Marošević i Marko Dukić 
14. srpnja – XV. nedjelja kroz godinu 
9 sati, crkva sv. Josipa: pok. Ljuba Lovrić i iz  obitelji Lovrić 
12 sati, katedrala sv. Bartolomeja: Pro populo 
 
20. srpnja u 19 sati, crkva sv. Ante: pok. Marko, Mara i Mira Kovač; 
                                                             pok. Kata i iz obitelji Ćurić i Krivić 
21. srpnja – XVI. nedjelja kroz godinu 
9 sati, crkva sv. Josipa: pok. Stana i Ante Novokmet 
12 sati, katedrala sv. Bartolomeja: Pro populo 
 
27. srpnja u 19 sati, crkva sv. Ante: pok. Stipe Jurišić 
28. srpnja – XVII. nedjelja kroz godinu 
9 sati, crkva sv. Josipa:  
12 sati, katedrala sv. Bartolomeja: Pro populo 
 
3. kolovoza u 19 sati, crkva sv. Ante: pok. Tunjo Ćošković; pok. Kruno Pejičić;  
                                                                   pok. Luka i Mara Koturić            
4. kolovoza – XVIII. nedjelja kroz godinu 
9 sati, crkva sv. Josipa:  
12 sati, katedrala sv. Bartolomeja: Pro populo 
 
10. kolovoza u 19 sati, crkva sv. Ante: pok. iz obitelji Đerek 
11. kolovoza – XIX. nedjelja kroz godinu 
9 sati, crkva sv. Josipa:  
12 sati, katedrala sv. Bartolomeja: Pro populo 
 
17. kolovoza u 19 sati, crkva sv. Ante:  
18. kolovoza – XX. nedjelja kroz godinu 
9 sati, crkva sv. Josipa:  
12 sati, katedrala sv. Bartolomeja: Pro populo  
16 sati, Frankfurt - Unterliederbach, crkva sv. Ivana: pok. Kazimir i Ana Kokorović 
 
24. kolovoza u 19 sati, crkva sv. Ante: pok. Mara i Marko Papić 
25. kolovoza – XXI. nedjelja kroz godinu 
9 sati, crkva sv. Josipa: pok. Ante Čečura 
12 sati, Deutschorden (misa s mladima):  
16 sati, Frankfurt - Unterliederbach, crkva sv. Ivana: pok. Ilija, Jela i Mara Karaula 
18 sati, katedrala sv. Bartolomeja: Pro populo 
 
31. kolovoza u 19 sati, crkva sv. Ante:   
1. rujna – XXII. nedjelja kroz godinu 
9 sati, crkva sv. Josipa: pok. Marijan Dodig 
12 sati, Deutschorden (misa s mladima): pok. Toma Sluganović 
12 sati, katedrala sv. Bartolomeja: Pro populo  
16 sati, Frankfurt - Unterliederbach, crkva sv. Ivana: pok. iz obitelji Milašinčić 
18 sati, crkva sv. Ante (misa s djecom): pok. Anka i Tunjo Adamčević 

Otac Ante 

Antić 

MJESEČNIK HRVATSKE KATOLIČKE ŽUPE 
     FRANKFURT/M 



Ljetni raspored slavlja svetih misa:  
 

- subotom u crkvi sv. Ante u 19 sati  
- nedjeljom u crkvi sv. Josipa u 9 sati,  
a u Katedrali u 12 sati 
- u crkvi sv. Ivana, Frankfurt Unterlie- 
derbach, misa će biti do 30. 6. i opet  
od 18. 8. u 16 sati 
- misa za mlade u crkvi Deutschorden  
bit će od 25. 8. u 12 sati 
- u tjednu (ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom) 
misa će biti u kapeli u Hrvatskom centru u 19 sati 
- od 5. 7. do 9. 8. petkom neće biti mise u crkvi  sv. Ante, nego 
u kapeli u Hrvatskom centru u 19 sati.  

Novi telefonski broj socijalne službe 

Socijalna služba: Dražena Brešić - Rüsterstr. 5 - 60325 
Frankfurt/M - tel. 069/29822831 
Kod poziva trebate birati i predbroj 069  

Mise u ljetno vrijeme 

Papa za misije 

Misa s djecom za početak vjeronauka 

Krštenja 

Naši pokojni 

Misa u Deutschordenu  

Pokoj vječni daruj 
im Gospodine! 

Vjenčanje 

Mala Gospa 

29. 6. - Noah Christian Šimić i  

              Ilija Topić 

6. 7. - Roko Pezelj 

7. 7. - Franjo Luburić 

Velika Gospa 

Hodočašće u Padovu, Asiz i Rim 

Hodočašće u Svetu Zemlju 

U Deutschordenu bit će misa s mladima 30. 6. i opet 
25.8., u 12 sati.  

Sv. Bartolomej 

10. 8. - Danijela Konjicija i  
             Ivan Spajić 

24. 6. - Ivo Periša 
27. 6. - Zvonko Mikšić 

Organiziramo hodočašće i izlet u 
Padovu, Asiz i Rim za krizmanike i 
odrasle u vrijeme jesenskih školskih 
praznika, od 27. 9. do 2. 10. Cijena 
putovanja s polupansionom za 
krizmanike iznosi 250 €, a za odrasle 
280 €. Cijeli iznos treba uplatiti do 8. 9. 
Sastanak za hodočasnike bit će 22. 9. u 18 
sati, u Hrvatskom centru. 

Organiziramo hodočašće u Svetu Ze- 

mlju koje će biti od 8. do 15. 10. ove  

godine. Cijeli iznos treba uplatiti do  

23. 6. Više informacija možete dobiti  

u našem župnom uredu.  

Misije su trajna briga kršćana. Papin je to projekt i projekt 
cijele Crkve. Podržavanje i pomaganje misionara i ljudi 
koji žive na tim područjima želimo i mi poduprijeti. Na tu 
nakanu skupljamo milostinju u nedjelju 13. 7. Hvala! 

Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospo-
din reče po proroku: Evo, Djevica će začeti i 
roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel 
– što znači: S nama Bog! Mt 1,22-23 
 

U nedjelju, 8. 9. je blagdan Male Gospe 
ili Rođenje Blažene Djevice Marije.  

Majka svih naroda - Mala Gospa 

Izbor novog župnog vijeća 

Svete mise u našoj župi slavimo kao i nedjeljom, na svim 
mjestima.   

U biskupiji Limburg bira se novo župno vijeće. Tako 
će i u našoj župi biti izbor novog župnog vijeća od 
9. do 10. 11. 2019. godine. Mi tvorimo lice Crkve i 
zato smo odgovorni zajednički ga oblikovati. Budi 
hrabar i odvažan te sudjeluj u životu, radu i odra-
stanju svoje župe. Prijavi se! 

U nedjelju, 25. 8. slavi se blagdan apostola sv. Bartolomeja, 
zaštitnika grada Frankfurta i frankfurtske katedrale. Misu 
ćemo slaviti u 18 sati, a ne u 12 sati.  

Na misi koju ćemo slaviti u nedjelju, 1. 9. 
u crkvi sv. Ante u 18 sati bit će blagoslov 
školskih torbi i knjiga. Neka i ova školska 
godina započne s Božjim blagoslovom i na-
šim čvrstim odlukama da ćemo se marljivo 
truditi i stjecati nova znanja. 
Dječjom misom započinjemo 
vjeronaučnu godinu 2019./2020.   

„Otvori se hram Božji na nebu i pokaza se 
Kovčeg saveza njegova u hramu njegovu. 
I znamenje veliko pokaza se na nebu:  
žena zaodjenuta suncem, mjesec joj pod 
nogama, a na glavi vijenac od dvanaest  
zvijezda.” Otk 11,19; 12,1 
U četvrtak, 15. 8., na svetkovinu Velike Gos-
pe ili Uznesenja Blažene Djevice Marije, sve-
tu misu slavit ćemo u crkvi sv. Ante u 19 sati.  

Pod geslom „Majka svih naroda“ sve strane misije u bisku-
piji Limburg 7. 9. u 15:30, u crkvi Mutter vom Guten Rat, 
60 528 Ffm-Niederrad, Bruchfeldstr. 51, slave misu u čast 
Marijinog rođenja. Misu će predvoditi pomoćni limburški 
biskup dr. Thomas Löhr. Poslije mise bit će procesija s 
Marijinim kipom i blagoslov s Presvetim oltarskim sakra-
mentom ispred crkve. Uzveličajmo i mi ovo slavlje.  

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 sati. 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 sati. 
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