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Vrijeme milosti - vrijeme 
spasa 
 

Od samih početaka ljudi su se pripremali za 
blagdan Uskrsa jednodnevnim ili dvodnevnim 
postom, a četrdesetodnevni post se prvi put 
spominje u djelu Epistula Canonica Petra 
Aleksandrijskog 306. godine koji određuje da svi 
lapsi (kršćani koji su se tijekom Dioklecijanova 
progona zbog straha odrekli vjere) nakon tri 
godine javne pokore održe još jednu 
četrdesetnicu posta i molitve kako bi se pripremili 
na dan svetog pomirenja. 

Korizma je uspostavljena kako bi se vjernici 
prisjetili važnosti pokajanja, a u početku se strogo 
provodila, pa su neki ljudi čak postili i kajali se u 
vrećama i pepelu. 

U kasnijim stoljećima značenje korizme je postalo 
više sakralnog karaktera, a s nedjelje, kojom se 
inače započinjao četerdesetodnevni post, početak 
se pomaknuo na srijedu, Pepelnicu, na koju su 

vjernici primali pepeo kao znak ulaska u korizmenu pripremu za Uskrs. Pepeo označava 
ozbiljnost i pokoru kojima je obilježeno cijelo vrijeme korizme, kao i nadu u uskrsnuće. 

Nakon punih 40 dana provedenih u korizmi slavimo  Kristovo uskrsnuće kao temelj kršćanske 
vjere. Uskrs se slavi jednom godišnje od sredine drugog stoljeća, no njegova proslava nije 
određena datumom te je zbog toga kroz povijest često dolazilo do razmirica među 
kršćanima, a dogovor oko zajedničkog datiranja u zapadnom i istočnjačkom kršćanstvu nije 
postignut ni do danas. 

Najveći kršćanski blagdan, USKRS, za vjernike ima veliku važnost, jer osim što je Isus ispunio 
obećanje da će pobijediti smrt i time nam pokazao da mu možemo vjerovati vezano uz sva 
ostala njegova obećanja, njegovo nam Uskrsnuće ulijeva i sigurnost da će vladar vječnog 
Božjeg kraljevstva biti živi Krist te nam daje nadu da ćemo i sami uskrsnuti. Uz sve to, Uskrs 
ukazuje na to da Božja sila, koja je vratila Krista iz mrtvih, može u život vratiti moralno i 
duhovno mrtve te nam pomoći da se mijenjamo i rastemo. 

Uskrsnuće Isusa Krista temeljno je vjerovanje kršćanstva koje kazuje da je Bog treći dan 
uskrsnuo Isusa od mrtvih. Taj događaj ulijeva nadu da će i čovjek, baš poput Isusa, jednog 
dana uskrsnuti, i tako zadobiti vječni život. 

Svim čitateljima ovih redaka želimo plodonosno ovo pokorničko vrijeme milosti kako 
bi se pripravili i duhom i tijelom za proslavu Svetkovine našega spasenja. 

Svima sretan i veseo USKRS! 
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Naziv korizma dolazi od latinskog naziva 
Quadragesima što znači četrdesetnica. To 
je vrijeme koje prethodi Uskrsu, a kršćani 
se za slavlje Uskrsa pripremaju molitvom, 
postom, slušanjem Božje riječi te dobrim 
djelima. Vrijeme je to i za pomirenje s 
Bogom i svojim bližnjima.  

Korizmeno razdoblje traje od Pepelnice 
do Velikog četvrtka, kada slijedi Vazmeno 
trodnevlje. Ovako gledano, brojeći 
nedjelje, korizma traje 44 dana. Ako 
izuzmemo nedjelje koje nisu pokornički 
dani, onda korizma traje 38 dana. 
Međutim, kada joj dodamo Veliki Petak i 
Veliku Subotu, kada se također moli i 
posti, dobivamo 40 pokorničkih dana od 
Pepelince do Uskrsa.  

40 je broj koji se često spominje u Bibliji. 
Tako je 40 dana trajao opći potop, Mojsije 
je na brdu Sinaj boravio 40 dana,  a  40 
godina je vodio Izraelski narod kroz 
pustinju. Isus je u pustinji također boravio 
40 dana pripremajući se na muku koju je 
za nas htio podnijeti. 40 dana nakon 
Uskrsa, Isus je uzašao na nebo.  

Tijekom Korizme imamo 6 korizmenih 
nedjelja. Prva korizmena nedjelja naziva 

se Čista. Ime je dobila po tomu što dolazi 
odmah nakon Čiste srijede. Druga 
nedjelja smatra se još čistijom od prve pa 
nosi naziv Pačista ili pračista.  Treća 
nedjelja zove se Bezimena. Iz poštovanja 
prema korizmi i prema muci Isusovoj ovoj 
nedjelji nije dano ime. Četvrta nedjelja 
nalazi se na polovici korizme pa se zove 
Sredoposna. Na petu nedjelju pokrivaju 
se slike i kipovi u crkvi, zastiru se križevi 
kako bi prostor u crkvi bio što 
jednostavniji, neokićen, dajući naslutiti da 
se bliži vrijeme muke i smrti našeg 
Gospodina. U tu se nedjelju prije pjevalo i 
bez pratnje orgulja pa ona stoga nosi 
naziv Gluha. Šesta nedjelja je posljednja 
pred Uskrs. Na ovu se nedjelju prisjećamo 
Isusova trijumfalnog ulaska u Jeruzalem u 
dane prije Pashe ali i njegove muke koja 
je uslijedila nakon toga. Kada je ulazio u 
Jeruzalem, narod ga je dočekao mašući 
palminim i maslinovim grančicama, 
rasprostirući svoje haljine putem kojim je 
išao jašući na magarcu. Klicali su: Hosana 
Sinu Davidovu, blagoslovljen koji dolazi u 
ime Gospodnje. U spomen na taj dan i mi 
na ovu nedjelju, koja se naziva Cvjetnica, 
hodimo u procesiji, noseći maslinove 
grančice. U spomendan na muku Isusovu 
koja je uslijedila nedugo nakon njegovog 
ulaska u Jeruzalem, na ovu se nedjelju čita 
ili pjeva muka pa se ona naziva i 
Nedjeljom Muke Gospodnje.  

U pokorničom duhu korizmenog 
vremena mnogi se vjernici odlučuju na 
post ili nemrs. No, kako je sv. Leon Veliki 
istaknuo, bit našeg posta nije u samom 
uzdržavanju od hrane, ako srce ne ostavi 
nepravde i ako se jezik ne uzdrži od 
pogrde. Ako postimo, a naš se način 
života ne slaže sa čistoćom posta, bit 
ćemo izloženi kritikama nevjernika i naši 
će propusti naoružati jezike bezbožnika 
protiv vjere. 
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OBRATITE SE I VJERUJETE EVANĐELJU! 



 

CVJETNICA , 05.04.2020. 

Cvjetnica ili Nedjelja muke Gospodnje  
uvod  je  u Veliki tjedan.  

Sv. Misa i blagoslov maslinovih grančica 
 09.30 sati: Ingelheim, Sv. Pavao 
 12.00 sati:  Mainz, Sv. Bonifacije 
 

VELIKI ČETVRTAK, 09.04.2020. 
Sv. Misa  
zajedno s 
Nijemcima 
19.30 Mainz, 
Sv. Bonifacije - 
nakon mise 
domijenak 

Veliki četvrtak   
je spomendan 

Isusove posljednje večere. Na toj je večeri 
Isus ustanovio Euharistiju i svećenički red.  

Na Veliki četvrtak ujutro slavi se Misa 
posvete ulja na kojoj se posvećuje krizma 
(ulje za svetu potvrdu) te blagoslivlja ulje 
za bolesničko pomazanje i katekumene.  

Uvečer, na svečan se način slavi 
euharistijsko slavlje, koje se naziva Misa 
večere Gospodnje. 

 

VELIKI PETAK , 10.04.2020. 

Veliki petak je spomendan Isusove muke i 
smrti.  

Na Veliki petak ne slavi se misa. Oltar je 
bez križa, svijećnjaka, cvijeća i oltarnika, 
da se simbolizira Isusova muka i smrt.  

Post i nemrs 

Na ovaj dan obavezan je post i nemrs za  
sve osobe od 18 do 60 godina. Za sve 
starije od 14 godina obavezan je nemrs.  

Nemrs znači da se ne 
jede meso dok post 
znači da se osoba 
jednom u danu najede 
do sita. 

Procesija i obredi  
Velikog petka 

16.30 sati: Procesija polazi ispred 
našeg Centra pa do crkve Sv. Bonifacija 
 

VELIKA SUBOTA , 11.04.2020. 

Velika subota je dan tišine i molitve. 
Dopušteno je slaviti samo sakramente 
pomirenja i bolesničkog pomazanja.  

Vazmeno 
bdjenje se slavi 
noću. Tada se 
vjernici okupljaju 
oko ognja kojeg 
svećenik 
blagoslovi. Tim 
se plamenom 
upali i uskrsna svijeća koja predstavlja 
samog Isusa Krista. Svećenik na svijeću 
stavlja simbole A i Ω koji označavaju Krista 
koji je i početak i svršetak.  

VAZMENO BDIJENJE 

20.00 sati: Mainz, Sv. Bonifacije 
Nakon mise slijedi blagoslov uskrsnih jela. 

NEDJELJA USKRSNUĆA 
GOSPODNJEGA 

09.30 sati:  Ingelheim, Sv. Pavao 
12.00 sati:  Mainz, Sv. Bonifacije 

USKRSNI PONEDJELJAK 

12.00 sati:  Mainz, Sv. Bonifacije 
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I ove godine 
imamo prigodu 
ispovjediti se na 
zajedničkoj 
ispovijedi:              

 u nedjelju, 29. ožujka  u 19.30 
sati u crkvi Sv. Bonifacija 

Ispovijed za djecu i mlade:  

 u crkvi sv. Emerana, 04. 04. u 
13.00 sati. 

U Ingelheimu će biti mogućnost za sv. 
ispovijed pola sata prije nedjeljnjih sv. 
misa.  

Na petu nedjelju korizme i na Cvjetnicu 
ispovijedat ćemo prije i za vrijeme sv. 
Misa.  

Kroz Veliki tjedan mogućnost je za 
ispovijed od 11.00 do 12.00 sati u 
našem centru. 

Za vrijeme obreda i na Uskrs nema 
ispovijedanja.  

 

Vjerska pitanja i odgovori nisu samo 
nešto što muči mladi naraštaj nego je to 
problem s kojim se suočavaju i ljudi 
srednje generacije. 

Ako misliš da ti treba produbljenje 
znanja o vjeri i ako tražiš odgovore na 
pitanja koja te muče - potraži odgovor 
na vjerskoj tribini - susreti srednje 
generacije! 

Susrećemo se jednom mjesečno, 
drugoga petaka u mjesecu - nakon 
večernje svete mise - u našem centru, 
Emmeransstr. 17! 

Očekuju nas korisni i uzbudljivi 
razgovori. Dođite! 

Naših 14 primljenika i 
simpatizeri sastaju se 
naizmenično petkom i 
nedjeljom u 18.00 sati na 
svoje tjedne susrete. 

Na susretima 
pripremamo liturgijska slavlja, pjevamo, 
molimo ili razmišljamo o unaprijed 
određenim temama. 

Susreti su uvijek obojeni franjevačkim 
duhom i bratskim druženjem. 

Pozivamo sve made da nam se pridruže 
na našim susretima. 

Vaši framaši! 
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Od utorka, 17. 03. pa 
sve do blagdana sveca 
svega svijeta - nakon 
večernje svete mise 
koju slavimo u 19.30 
sati, molimo molitve u 
čast sv. Ante. 

Na sami blagdan sv. 
Ante, 13.06., svetu misu ćemo slaviti u 
19.00 sati u crkvi sv. Bonifacija. 



 

Susret hrvatske katoličke mladeži  
Susret hrvatske katoličke mladeži 
održava se 9. i 10. svibnja 2020. 
godine u Zagrebu. Jedanaesti put 
okupit će se mladi katolici na 
nacionalnom susretu, ovoga puta u 
glavnom gradu Hrvatske, pod geslom 
„Što god vam rekne, učinite!“ (Iv 2,5). 
Premda se Susret održava u subotu i 
nedjelju, svi su pozvani doći u 

Zagrebačku nadbiskupiju već u petak 8. svibnja, kako bi se smjestili kod svojih 
domaćina. 
U subotu 9. svibnja u prijepodnevnim satima svi mladi sudjelovat će na katehezama 
koje će se održavati u 15-ak župa Zagrebačke nadbiskupije, a poslijepodne bit će 
organiziran program u centru Zagreba. Navečer se program nastavlja u župama u 
kojima će mladi biti smješteni. U nedjelju 10. svibnja središnje misno slavlje održat će 
se na Trgu bana Josipa Jelačića. 
Prijave za Susret hrvatske katoličke mladeži započele su 15. siječnja i prikupljat će se 
do nedjelje 15. ožujka. 
Nakon toga datuma ne će se biti moguće više prijaviti.  
Naša župa organizira također  odlazak na Susret mladih. Stoga molimo sve mlade od 
krizmaničke dobi (8. razred osnovne škole) do navršenih 30 godina koji imaju volje ići 
na ovaj susret da se prijave. Prijaviti se možete u župnom uredu ili nakon svete mise.  
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Ministrantski susret - 
rajnsko - majnsko 
područje - 27. lipnja 
2020. 
Hrvatske katolikčke zajednice iz 
rajnsko-majnskog područja 
organiziraju susret ministranata 
u samostanu sv. Jakova u 
Ockenheimu.  Molitveno-
zabavno-sportski susret svih 
ministranata iz spomenutih 
zajednica  je prilika za druženje, 
upoznavanje i izmjenu iskustava. 
Pozivamo sve naše ministrante da 

se pripreme za ovaj susret i da na 
vrijeme prijave svoj dolazak. 



 

7 

Marienthal 
U Marienthal hodočastimo 1. lipnja 
2020. godine 

Po kronici 
mjesta, prvi 
hodočasnik u 
Marienthal 
stigao je 
davne 1309. 
godine.  
Lovac po 
imenu 
Hecker Henn 
u jednoj je 
nesreći 
zadobio jake 
ozlijede i pri 

tome potpuno izgubio vid. Liječnici mu 
nisu mogli pomoći.  
U svojoj patnji iznenada se sjetio 
nezamjećenog Gospinog kipića pričvr-
šćenog na jednom stablu, u tihoj 
šumovitoj dolini.  Pun vjere htio je opet 
otići onamo i pomoliti se. Po njegovoj 
želji, odveli su ga na to mjesto. Stigavši 
kleknuo je pred Gospin kip i molio za 
njen zagovor. Kad se nakon molitve 
ustao, progledao je.  
Ovo čudesno ozdravljenje potaknulo je 
njegovog plemića da 1313. godine na 
tom mjestu dadne sagraditi malu 
kapelu u kojoj su smjestili Gospin kipić.  
Budući se za ozdravljenje pročulo, sve je 
više ljudi hrlilo u malu dolinu tražiti 
Gospinu pomoć. Što je više ljudi počelo 
dolaziti, sve više i više je bilo i čudesnih 
ozdravljenja. To je još više privlačilo ljude 
te su dolazili u još većem broju kako bi 
Blaženoj Djevici Mariji iskazali čast i 
povjerili joj svoje potrebe i probleme. 
Zbog toga je 1326. godine započeta 
gradnja mjesne crkve.  
Današnja crkva potječe iz 1858. godine. 
Hrvatske katoličke zajednice svake 
godine na Duhovski ponedjeljak 
hodočaste u Marijino svetište u 
Marienthal. 
Pođimo i ove godine k Mariji! 

 

Lourdes 
Hodočaće u Lourdes održat će se od 20. 
– 24. svibnja 2020. 
U Lourdesu se 
1858. god. 
ukazala Blažena 
Djevica Marija. 
Došla je zbog nas.  
Šest milijuna 
hodočasnika iz 
cijelog svijeta, 
svake godine 
posjećuje ovo 
najveće Marijino svetište u Europi, 
dolazeći se Gospi zahvaliti ili je zamoliti 
za majčinsku pomoć. 
Naša Hrvatska katolička zajednica iz 
Mainza se i ove godine pridružuje 
hodočasničkoj grupi Hrvata katolika iz 
zapadne Europe koji hodočaste 
Lurdskoj Djevici. 
 

Gospe Lurdska, moli za nas! 

 

A s i z  i  R i m 
Hodočašće krizmanika i mladih od 12. 
do 17. listopada 2020. 
Sv. Franjo 
asiški već više 
od osamsto 
godina svojim 
karizmama 
privlači mlade 
koji rado 
posjećuju 
mjesta gdje je 
on živio i 
radio. 
Naši ovogodišnji krizmanici i Framaši  su 
odlučili posjetiti franjevačka sveta 
mjesta i grad Rim. 
U jesenskim se praznicima ove godine 
planiramo dati na put: idemo u Asiz i 
Rim. 
Svi zainteresirani mladi mogu se prijaviti 
dok bude mjesta. 
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Josip je bio 
potomak iz 
Davidova 
kraljevskoga 
roda, no radio 
je kao 
siromašni 
tesar. Bio je 
pravedan, 
ponizan, 
skroman i Bogu 
poslušan. 
Prema legendi, 
Marijini 
roditelji Joakim 
i Ana dugo nisu mogli imati djece. 
Stoga su se zavjetovali Bogu da će 
dijete posvetiti njegovoj svetoj 
službi ako ga dobiju. Tako su, 
dobivši Mariju, s navršene tri 
godine poslali ju u Jeruzalemski 
hram gdje je uz ostale djevojke 
odgajana do svoje četrnaeste 
godine. Po povratku kući, mogla 
se udati, no ona se zavjetovala da 
će cijeli svoj život živjeti u čistoći. 
U to vrijeme nije bilo uobičajeno 
da djevojke ostanu same i 
neudane, no zavjet se nije smio 
kršiti pa se veliki svećenik 
molitvama obratio Bogu za 
pomoć. Tijekom molitve čuo je 
sljedeće riječi.  
„Riječ proroka Izaije valja da se 
ispuni: Isklijat će mladica iz panja 
Jišajeva, cvijet će izbiti iz korijena 
njegova, i počivat će nad njim duh 
Gospodnji.“ (Iz 11, 1-2). 
Tada je svećenik pozvao sve 
mladiće iz roda Davidova koji su 
bili za ženidbu da dođu u Hram s 
grančicom u ruci. Među njima se 
nalazio i Josip. Kad je ušao u 

Hram njegova je grančica 
procvala, a oko glave mu se 
pojavila blaga svjetlost. Tako je 
prema predaji, postao 

zaručnikom te 
poslije suprugom 
Djevice Marije. 
Ostao je Bogu 
poslušan do kraja 
svoga života. 
Slušao ga je kad 
mu se u snu 
objavio rekavši 
mu da uzme 
Mariju, premda 
trudnu, za svoju 
ženu. Poslušao ga 
je kad mu je 
rekao da s njom i 

malim Isusom bježi u Egipat kako 
bi ih spasio od Heroda koji je dao 
pobiti svu mušku djecu do dvije 
godine. Poslije je poslušao  i 
vratio se iz Egipta te nastanio u 
Nazaretu, gdje je svojim radom 
skrbio o Mariji i podizao Isusa.  
Odlukom Hrvatskog sabora iz 
1687. godine, proglašen je 
zaštitnikom hrvatskog naroda.  
Svetkovina sv. Josipa slavi se 19. 
ožujka, a 1. svibnja je spomendan 
sv. Josipa radnika.  
U Hrvatskoj katoličkoj zajednici 
svetu misu na čast sv. Josipu 
slavit ćemo u crkvi sv. Emerana 
u 19.30 sati.  
 
BLAGOVIJEST - Naviještenje 
Gospodinovo 
 

Slavi se 9 mjeseci prije Božića, 25. 
ožujka. Svetu misu slavit ćemo u 
19.30 sati u crvki sv. Emerana. 
Blagovijest ili Navještenje 
Gospodinovo katolička je 
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svetkovina 
u spomen 
na događaj, 
kada je 
arkanđeo 
Gabrijel 
navijestio 
Blaženoj 
Djevici 
Mariji, da 

će začeti Isusa po Duhu Svetom. To 
je čas utjelovljena Sina Božjega.  
Kad je arkanđeo Gabrijel došao u 
Marijinu skromnu kućicu u 
Nazaretu pozdravio ju je riječima: 
„Zdravo Marijo, milosti puna, 
Gospodin s tobom!“ (Lk 1, 28) Ovaj 
pozdrav postao je početkom 
molitve „Zdravo Marijo“. Marija je 
prihvatila Božju volju riječima „Evo 
službenice Gospodnje, neka mi 
bude po riječi tvojoj!“ (Lk 1,38) 
Prema Bibliji, arkanđeo Gabrijel 
navijestio je Mariji da će začeti 
Sina Božjega po Duhu Svetome. 
Dogodilo se to u Nazaretu, u 
vrijeme kada je Marija bila 
zaručena s Josipom, ali još nisu 
zajedno živjeli.  
Na ovaj dan diljem naše domovine 
crkvena zvona se oglašavaju tri 
puta dnevno pozivajući vjernike na 
molitvu. Vjernici tada mole 

„Anđeo 
Gospodnji“.  
Marijina 
kuća, u 
kojoj se 
dogodilo 
navještenje 
nalazila se u 
Nazaretu 
do kraja 13. 
stoljeća. Pod najezdom Turaka 
prijetilo joj je rušenje pa su je, 
prema predaji, anđeli prenijeli u 
Trsat u Hrvatsku gdje je ostala tri 
godine. Nakon toga anđeli je 
odnose u Loretto u Italiji gdje se 
nalazi i danas. Papa Urban V. 1367. 
godine, za utjehu u Trsat šalje 
čudotvornu Gospinu sliku „Majka 
milosti“ za koju se vjeruje da ju je 
osobno naslikao sv. Luka 
Evanđelist. U Nazaretu se i danas 
nalaze temelji Gospine kuće. 

Gospina kuća u Lorettu Mozaik Naviještenja u Nazaretu 

Ostaci Marijine kuće u Nazaretu 

PROSLAVA MAJČINOG DANA I DANA ŽUPE 
 

U nedjelju, 17. svibnja 2020. u našoj ćemo zajednici proslaviti Majčin dan i Dan 
župe. 

Na svetoj misi u 12.00 sati u crkvi sv. Bonifacija u Mainzu  zahvalit ćemo majkama za 
sve  dobro  koje nam pružaju u životu. Nakon mise, ispred crkve i u župnoj dvorani, 
družit ćemo se uz nastup naših velikih i malih folkloraša. Okrijepit ćemo se  
domaćim specijalitetima i nazdraviti  majkama u čast. Dobro došli! 
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Blagdan sv. Leopolda Mandića slavi se 12. svibnja. 
Svetu Misu služit ćemo u crkvi sv. Emerana u 19.30 
sati.  
Hrvatski svetac, rođen je 12. svibnja 1866.g., u Herceg 
Novom, u Kotorskome zaljevu, koji danas pripada 
Crnoj Gori. Rođen je u siromašnoj obitelji kao osmo 
dijete. Na krštenju je dobio ime Bogdan. Bio je niskog 
rasta i krhkog zdravlja.  

Veliki dio svoga života proveo je slušajući tuđe grijehe 
pa su ga zvali apostolom ispovijedaonice. Bio je dobar, 
ponizan i mudar, i znao je izvući iz ljudi i one najgore 
grijehe koje su mu htjeli zatajati.  

Jedna od njegovih posljednjih želja bila je da njegove 
„bijedne kosti budu donesene u rodni kraj“, kako je 
sam govorio. Sv. Leopold Bogdan Mandić preminio je 
30. srpnja 1942. godne u Padovi, gdje je i pokopan. 75 
godina nakon njegove smrti želja mu je barem 
djelomično ispunjena kada je 2016. godine relikvija sv. 
Leopolda svečano dočekana diljem Domovine. 

 
 

Blagdan Uzašašća slavimo ove 
godine 21. svibnja., u 12.00 sati u 
crkvi Sv. Bonifacija 

Uzašašće ili Spasovo kršćanski je blagdan 
koji se slavi 40 dana nakon Uskrsa.  

Prema svetom Pismu, Isus je 40 dana 
poslije uskrsnuća ostao na zemlji i 
ukazivao se učenicima i apostolima. Na 
40. dan javio se svojim učenicima u 
Jeruzalemu. Rekao im je da ostanu u 
gradu i čekaju dolazak Duha Svetoga, 
zatim ih je poveo na maslinsku goru, 

podigao je ruke i blagoslovio ih. 

Prije svog uzašašća na nebo rekao im je: 

Stiijena u Jeruzalemu s koje je Isus uzašao na nebo 
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Pedeset dana nakon 
Uskrsa Crkva slavi 
blagdan silaska Duha 
Svetoga na apostole ili 
Duhove. Zato se koristi 
i izraz Pedesetnica. Na 
ovaj dan Duh Sveti  
sišao je nad apostole i 
oni su dobili darove 
Duha Svetoga koji su im pomagali u ispunjavanju misije, tj. širenju Radosne vijesti 
svim narodima, ne samo Židovima. Da bi to mogli, ispunjeni Duhom Sveti govorili su 
tako da su ih mogli razumjeti svi narodi na drugim jezicima. Mnoštvo se dalo krstiti te 
su primili Duha Svetoga stoga ovaj blagdan slavimo i kao blagdan „rođenja Crkve“.  
Premda ovaj blagdan nosi naziv Duhovi, to ne znači da slavimo mnoštvo duhova 
nego samo Duha Svetoga. Množina u imenu ostala je od starog vremena kada se 
blagdan slavio osam dana pa se nazivao Duhovi dani.  
Blagdanom Duhova završava uskrsno vrijeme.  

Slavlje Prve svete pričesti 
Ove godine Duhove slavimo u nedjelju, 30. svibnja.  Naših će 36 prvopričesnika na Duhove 
primiti sakrament Prve svete pričesti. U crkvi sv. Bonifacija u Mainzu u 12.00 sati započet će 
prvopričesničko slavlje. Na Duhove neće biti sv. mise u Ingelheimu. 

''Ja idem k Ocu da vam pripravim 
mjesto, a kad odem i za vas mjesto 
pripravim, opet ću doći i vas uzeti k sebi 
da i vi budete gdje sam ja''. Isus je 
počeo uzlaziti na nebo, a onda ga je 
zaklonio oblak i učenici ga više nisu 
vidjeli. Uzašao je na nebo gdje sjedi s 
desna Bogu Ocu. 

Dok su apostoli gledali prema nebu 
ukazala su im se dva anđela u bijelim 
haljinama i rekli: ''Ovaj Isus koji je 
uzašao na nebo tako će opet doći kao 
što ste vidjeli da je otišao na nebo''. 
Uzašašće znači da je on sada i kao 
čovjek uzdignut u božanske sfere, da je i 
kao čovjek postao Gospodar neba i 
zemlje i da je sjeo s desna Bogu. 

 

Slavlje sakramenta sv. Potvrde 
U nedjelju, 14. 
lipnja 2020. naši 
će mladi  primiti 
sakramenat sv. 
potvrde ili 
krizme. Na 
svečanom 
misnom slavlju 
koje započinje u 
12.00 sati u crkvi sv. Bonifacija u Mainzu, 
26 će naših kandidata po rukama  
domkapitulara Klausa Forstera  biti 
opečaćeni pečatom kršćanske zrelosti. 

I prvopričesnicima i krizmanicima 
unaprijed čestitamo i na njih zazivamo 
Božji blagoslov. 
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Molitva pred Raspetim  
 

Gospodine Isuse, raspeti i uskrsnuli,  
sliko slave Očeve,  
Sveto Lice – ti koji nas, milosrdan i blag, gledaš i proničeš  
da bi nas pozvao na obraćenje i priveo punini svoje ljubavi:  
klanjamo ti se i blagoslivljamo te.  
U tvome blistavome licu spoznajemo  
kako smo ljubljeni i kako se ljubi;  
spoznajemo gdje su sloboda i pomirenje,  
kako se postaje graditeljima mira, koji od tebe proizlazi i k tebi vodi.  
U tvome proslavljenom Licu  
učimo se nadvladavati svaki oblik sebičnosti,  
nadati se protiv svake nade, prionuti uz djela života,  
nasuprot djelima koja vode u smrt.  
Udijeli nam milost da te umijemo staviti u središte svojega života,  
u kušnjama i mijenama svijeta  
ostati vjerni svojemu kršćanskom pozivu,  
naviještati narodima snagu Križa i Riječi koja spasava,  
biti budni i zauzeti, pozorni na najmanje među našom braćom  
te prihvaćati znakove istinskoga oslobođenja  
koje u tebi ima početak i ispunjenje.  
Gospodine, daj svojoj Crkvi da, poput Djevice Majke,  
umije zaustaviti se pod slavnim tvojim Križem 
i uz križeve svih ljudi  
kako bi im donijela utjehu, nadu i osnaženje.  
Duh kojeg si nam darovao  
neka dovede do punine tvoje djelo spasenja  
kako bi sva stvorenja, oslobođena okova smrti,  
uzmogla u slavi Očevoj gledati tvoje Sveto Lice  
koje svjetlošću blista u vijeke vjekova.  
Amen.  

 
Sv. Ivan Pavao II., Molitva pred Raspelom  

u katedrali sv. Martina, Lucca, 23. rujna 1989. 
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POBOŽNOST KRIŽNOG PUTA 
Križni put 
jedna je od 
najraširenijih i 
najomiljenijih 
katoličkih 
pobožnosti. To 
je niz od 14 
slika ili 
skulptura koje 
predstavljaju 
14 različitih 
scena Kristove 
muke. Smisao 
križnog puta je 
u tome da 
sami doživimo 
i proživimo 
Kristovu muku 
i smrt. Važno 

je razmatrati vlastite osjećaje i 
obraćati se Bogu skrušena srca.  
U molitvi i razmatranjima se polazi od 
postaje do postaje, te se kod svake 
kratko zastane, moli i meditira, dok je 
prijelaz između postaja praćen 
pjesmom ˝Stala plačuć' tužna mati˝ 
ili nekom drugom pjesmom. 
 

U našoj zajednici u Mainzu pobožnost 
Križnog puta molimo svakog 
korizmenog petka prije sv. mise u 
19.15 sati, te pola sata prije početka 
nedjeljnih svetih misa: 
Ingelheim, sv. Pavao u 09.30 sati 
Mainz, sv. Bonifacije u 11.30 sati. 
 

Pratimo i ove korizme Isusa na putu 
njegove muke moleći pobožnost 

Križnog puta. 

Josip Botteri Dini, Križni put, 

1976. 
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Za blagdan Uzašašća imat ćemo u 
našoj zajednici 
Duhovnu obnovu 
koju će 
predvoditi vlč. 
Josip Kešinović 
na temu 
Gospodin mi je 
svjetlost i 
spasenje. 
 

Petak, 22.05.2020.  
19.15 sati:  krunica, sv. Misa i  
 razmatranje     
 klanjanje i blagoslov s 
 Presvetim   
 

Subota, 23.05.2020. 
10-12 sati: prigoda za pojedinačne
 razgovore i ispovijed 
19.30 sati: krunica, sv. Misa i 
 nagovor 
 Molitva i blagoslov obitelji 
      

Nedjelja, 24.05.2020.    
9.30 sati: sv. Misa u Ingelheimu, 
 Sv. Pavao  
12.00 sati:  sv. Misa u Mainzu, Sv. 
 Bonifacije 
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SVIBANJSKA POBOŽNOST  
Svibanjske su pobožnosti način izražajnijeg 
čaščenja Blažene Djevice Marije u mjesecu 
svibnju. One su zapravo nastale već u 
srednjeme vijeku iz tradicije u kojoj su 
vjernici u mjesecu 
svibnu donosili  
Mariji bukete 
svježega cvijeća i 
njime kitili njezine 
oltare te ju častili 
raznim molitvama i 
pjesmama. 
Posebno se isticala 
svakodnevna 
molitva krunice i 
pjevanje 
marijanskih pjesama. 

S vremenom se ova pobožnost ukorijenila 
po čitavoj Katoličkoj crkvi, a od 16. stoljeća  
je  potvrđena i preporučena kao redoviti dio 
pobožnosti prema Blaženoj Djevici Mariji. 

I mi častimo Mariju kroz svibanjske 
pobožnosti. 

Svakog dana u svibnju, osim subote i 
nedjelje molimo krunicu i slavimo sv. 
misu u crkvi sv. Emerana u 19.30 sati. 



 

 HRV. KAT. ZAJEDNICA MAINZ 

 Kroatische Kath. Gemeinde 

 ŽUPNI URED - PFARRBÜRO 

 

 

UREDOVNO VRIJEME - BÜROZEITEN 
 

PASTORALNO OSOBLJE: 
 

 

 

RADNIM DANOM: 
 

Utorkom i petkom: u 19.30 
sati u crkvi sv. Emerana, 
Emmeransstr. 17, 55116 
Mainz 

 
NEDJELJOM:   
 

u 09.30 sati 
u crkvi sv. Pavla u Ingelheimu, 
Veit-Stoß-Str. 5 
u 12.00 sati 
u crkvi sv. Bonifacija u Mainzu, 
Bonifazius Platz 1 

 

RADNIM DANOM: 
Utorkom i petkom: pola sata 
prije sv. mise  

 
NEDJELJOM:  
pola sata prije svetih misa 

 

 

Utorkom i petkom  
pola sata prije svete mise 
molimo krunicu. 
 

U korizmi prije svetih misa 
petkom i nedjeljom molimo  
Križni put. 
 

Svakog prvog petka u 
mjesecu nakon mise u 19.30 
sati klanjanje i blagoslov sa 
Presvetim 

 

Ponedjeljkom: 
 16.30 sati:  6. i 7. razred 
Utorkom: 
 17.00 sati:  8. razred (krizmanici) 

Petkom: 
 16.30 sati:  4. i 5. razred 

Subotom: 
 12.00 sati: svi osim 3. i 8. razreda 

 14.00 sati:  1. i 2. razred 

 15.00 sati:  3. razred (prvopričesnici) 

Frama: 
 Petkom ili nedjeljom u 18.00 sati 
Ministranti: 
 Subotom po dogovoru 

Probe pjevanja: 
 MLADI  utorkom u 18.00 sati 

 ODRASLI     četvrtkom u 19.00 i 

  petkom u 18.15 sati 

 DJECA  po dogovoru 

Probe folklora: 
 DJECA   subotom u 14.00 

 VELIKI  subotom i ponedjeljkom 


