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OGLASI  HRVATSKE  KAT.  

ZAJEDNICE 

BLAŽENI ALOJZIJE STEPINAC 
 

Ludwigshafen am Rhein 

 
 

 

Danas je 26. nedjelja kroz godinu.   
 

Raspored svetih misa za danas nedjelja (25.09.22.) 

 

Nedjelja: 25.09.2022. u 09:00 sati sv. misa u Speyeru 

Nedjelja: 25.09.2022. u 11:30 sati sv. misa u Ludwigshafenu  
 

 

U ovom tjednu slavimo:  

Ponedjeljak:  Kuzma i Damjan 

Utorak:  Vinko Paulski 

Srijeda: Većeslav 

Četvrtak:  Mihael, Gabriel, Rafael 

Petak:  Jeronim 

Subota:  Terezija od Djeteta Isusa 

 

Slijedeća nedjelja je 27. kroz godinu.  

 

Raspored svetih misa za sljedeću nedjelju (02.10.22.)  

 

Nedjelja: 02.10.2022. u 09:00 sati sv. misa u Speyeru 

Nedjelja: 02.10.2022. u 11:30 sati sv. misa u Ludwigshafenu  

Nedjelja: 02.10.2022. u 17:00 sati sv. misa u Homburgu  

 
 

HODOČAŠĆE: 
 

Od 18 – 22. 10. 2022. hodočastili bi: p. Piu – San Giovanni Rotondo, sv. Mihaelu – u 

Gargano i sv. Franji i Klari u Asiz.  

Ima još slobodnih mjesta. 
 

Upis djece na vjeronauk i početak vjeronauka bit će:  
 

Četvrtak u Speyeru: 22. 09. 2022. - u 17:30 sati– II i III razr. – Prvopričesnici 

 22. 09. 2022. - u 18:30 sati – ostali razredi 

Subota u Ludwigshafenu:  24. 09. 2022. - II i III razred u 9:30 sati 

 24. 09. 2022. - IV – VIII razreda i svi ostali u 10:30 sati 
 

 **  Sve možete pročitati na našoj Web stranici: www.hkm-lu.de  
  

http://www.hkm-lu.de/
http://www.hkm-lu.de/
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O G L A S I: 

 

 

1. Sljedeće nedjelje – 02. 10. 2022. - u 16 sati ovdje u crkvi bit će svjetska premijera 

igranog filma „RAZGOVOR“. Film o našem zaštitniku i naslovu naše Misije 

blaženom Alojziju Stepincu. Njegov razgovor sa Titom, komunistička hajkai 

optužba te suđenje blaženog Stepinca... 

 

*  Nakon filma u dvorani je zabavno druženje uz piće i glazbu.  

 

2. Sljedeće srijede pa svake srijede bit će od 19 sati - 20 sati izloženo Presveto u 

našoj crkvi za osobnu molitvu i klanjanje. 

 

3. Našu crkvu treba i čistiti. U 2 ili 3 mjeseca je očistiti. Uvijek to čine jedna te 

ista grupa. Hvala im. Želimo proširiti na veći boj osoba koje su spremne doći i 

pomoći očistiti. Potrebno je na izlazu iz crkve upisati svoje ime i prezime i broj 

telefona. Hvala.  

 

4. Pozivam muškarce na uređenje okoliša crkve – živica i ostalo – u petak 30. 09. 

2022 od 17:00. Hvala! 

 

5. Napomena, u drugu nedjelju 09. 10. 2022. sv. misa neće biti u 11:30 sati već u 

11 sati zajedno sa Njemcima i Nigerijancima 

  



Strana 3/3 

 

 

Dragi roditelji, 

 

na početku školske godine pozivam Vas, da upišete svoju djecu na naš župski 

vjeronauk, 

na kojem djeca uče o vjeri – uče molitve koje će ih voditi i hrabriti u životu.  

 

Prve sate vjeronauka dajte vi roditelji, koji se u obitelji redovito molite na našem 

jeziku.  Zatim vjeronauk također je na našem materinskom jeziku kao ove sv. mise.  

 

Hrvatsko Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi godinama u 21 zemlje svijeta 

učenje Hrvatskog jezika.  

 

Učenjem hrvatskog jezika i vjeronauka želja je sačuvati hrvatski Jezik i kulturu u 

našoj djeci. Živimo u nekim nesigurnim vremenima. 

 

 Gdje će biti bolja budućnost za vašu djecu? Nitko to ne može za sada reći.  

 

Ako vam djeca ne znaju hrvatski govoriti, izbjegavat će s vama odlaziti u Domovinu i 

razgovarati sa vašom najbližom i najdražom rodbinom.  

 

Stidit će svoje bake, djeda, tetke, strica... jer ne zna hrvatski pričati.  

 

Tada ćete zažaliti što ih niste učili govoriti na hrvatskom Jeziku.  

 

Osim toga, one misije, u koje djeca ne dolaze na vjernauk a vjernici na sv. mise, one 

će se zatvoriti. Nemojte to dozvoliti.  

 

Hvala vam na razumijevanju.  

 


