
NEDJELJA MISEREOR 
Na petu korizmenu 

nedjelju 21. ožujka katolička 
crkva u Njemačkoj provodi 
akciju Misereor u kojoj 
prikuplja sredstva za pomoć 
gladnima u siromašnim zemljama.  

Ove godine su u planu mnogi projekti u Boliviji. 
Geslo ovogodišnje akcije glasi „Ide i na drugačiji 
način“. Pozivamo naše vjernike na sudjelovanje 
u ovoj akciji. 

I ove godine provodit ćemo dječju korizmenu 
akciju. Na početku korizmenog vremena djeci 
smo podijelili male kasice i prigodnu brošuricu. 
Pozivamo roditelje da zajedno s djecom sudjeluju 
u ovoj akciji kako bi svojim odricanjem pomogli 
djeci u potrebi. Kasice neka donesu 21. ožujka na 
svetu misu ili u danima poslije u župni ured.  

 

 
 

 
1.4. - Veliki četvrtak  
18.30 Misa Večere Gospodnje u crkvi Heilig 
 Geist u Waiblingenu 
22.00 Getsemanska ura u crkvi St. Antonius u 
 Waiblingenu 
 
2.4. - Veliki petak 
10.00 Put križa u crkvi St. Antonius u 
 Waiblingenu 
17.00 Služba Muke Gospodnje u crkvi St.  
 Antonius u Waiblingenu 
19.00 Služba Muke Gospodnje u crkvi 
 Christkönig u Backnangu 
 
3.4. - Velika subota 
18.00 Vazmeno bdijenje u crkvi Christkönig 
 u Backnangu 
22.30 Vazmeno bdijenje u crkvi St. Antonius 
 u Waiblingenu 
Na kraju vazmenih bdijenja blagoslov uskrsnih jela! 

 
4.4. -  
10.30 Backnang, crkva St. Johannes 
12.00 Waiblingen, crkva St. Antonius 
13.30 Waiblingen, crkva St. Antonius 
 
5.4. - Uskrsni ponedjeljak 
12.00 Waiblingen, crkva St. Antonius 
 

Prijave za sveto trodnevlje i Uskrs počinju u utorak 
30. ožujka poslijepodne! 

Za pobožnosti nije potrebna prijava! 

Izdaje: Hrvatske katoličke zajednice sveti Nikola Tavelić - Waiblingen i sveti Ante Padovanski - Backnang 
Marienstr. 16, 71332 Waiblingen - telefon: 07151 15222, faks: 07151 9595950, 

e-mail: svetinikolatavelic.waiblingen@drs.de, svetiantepadovanski.backnang@drs.de; web: www.hkz-wn.de; 
Uredovno vrijeme: utorkom od 16.30 do 18.00 sati, petkom od 15.30 do 17.30 sati 

 

Za izdavača: fra Nediljko Brečić, župnik - mobil: 0172 2606190, e-mail: nediljkob@web.de  
List uređuje: Tin Kušić, tajnik  
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Aktualne obavijesti i događanja možete pratiti i 
na našoj internetstranci i na stranicima 

društvenih mreža 
 

 web:   www.hkz-wn.de 
 facebook:   Hrvatska katolička  
   zajednica Waiblingen 
 instagram:  @hkz.wn 

 

Daj Bogu priliku da ti pomogne: 
Pričekaj tri dana i gledaj što će učiniti 

 

Bio je lijep proljetni dan, misli mlade žene 
ispunilo je osjećanje mira dok je razmišljala o 
Isusovoj smrti i uskrsnuću. Zastala je na 
trenutak na vrhu stepenica koje su vodile na 
glavnu ulicu sada prepunu ljudi koji su žurili 
na svoj posao. 

Na starom mjestu, na početku prolaza, 
sjedila je stara prodavačica cvijeća. Oko njenih 
nogu bili  su  raspoređeni  buketi  svježeg  
cvijeća  na  raširenom  novinskom  papiru.  
Prodavačica cvijeća se smiješila, a njeno staro, 
izborano lice sjalo je od neke unutrašnje 
radosti. 

Bez mnogo razmišljanja mlada žena se 
okrenula, izabrala je jedan buket i upitala: 
“Danas ste izgleda sretni?“ 

“Zašto da ne, odgovorila je starica. Sve je 
dobro. Zar ne?” 

Bila je jadno odjevena i veoma stara, njen 
odgovor je iznenadio ženu. 

“Pa vi ovdje sjedite već godinama. I uvijek 
ste nasmiješeni. Izgleda da se dobro nosite sa 
svojim nevoljama?” 

“Pa  ne  možete  doživjeti  ove  moje  godine,  
a  da  nemate  nevolje.  Godine  i  nevolje  idu  
uvijek  zajedno” odgovorila je. “Ali sve vam je 
to kao Isus i Veliki petak....” a onda je zastala. 

“Kao što?” upitala je žena. 
“Kao Isus i Veliki petak. Kada je Isus umro na 

križu u petak, bio je to najgori dan za Isusa. I 
kad  se  pojave  nevolje,  ja  se  uvijek  toga  
sjetim.  Jer  tada  sebe  podsjetim  i  šta  se  
dogodilo  sa  Isusom tri dana kasnije. Tada je 
Isus ustao iz groba – uskrsnuo je iz mrtvih. 
Kada stvari pođu kako ne treba, naučila sam 
da ne gunđam već čekam tri dana, jer tada sve 
nekako izađe na dobro.” 

Mlada žena se nasmiješila u znak pozdrava i 
pošla dalje. Ponijela je sa sobom malu lekciju o 
strpljenju, i kad god dođu nevolje ili neprilike 
uvijek se sjeti riječi:  “Daj  Bogu  priliku  da  ti  
pomogne. Pričekaj tri dana”. 

izvor: novizivot.net 

ŠTO SE OD NAS TRAŽI U 
KORIZMI? 

 

Crkva je ustanovila Korizmu na uspomenu 
četrdesetodnevnog Isusova posta u pustinji. 
Isus je u pustinji činio pokoru i molio. Time 
nam je svojim primjerom pokazao da i mi 
moramo činiti pokoru i moliti. Pokora i 
molitva spada u bitni element svakog 
kršćanina. O našem odnosu prema pokori i 
molitvi ovisi i sav naš kršćanski život. Svoje 
sljedbenike Isus nije oslobodio križa, nije 
oslobodio pokore ni molitve, jer je sam ne 
samo znao nego i iskusio kako je i koliko to 
korisno i potrebno. I prije nego je počeo svoje 
javno djelovanje, prije nego je nastupio 
djelovati kao obećani Otkupitelj, povlači se u 
pustinju i tu posti i moli i odbija zauvijek đavla 
učeći da čovjek ne živi samo o kruhu nego i o 
svakoj riječi koja izlazi iz usta Božjih. Primjer 
Isusov za nas je najbolja pouka. Zato nam 
Crkva danas i stavlja pred oči Isusov primjer iz 
pustinje, da nam kaže kako se i mi imamo 
vladati kroz ovu i svaku Korizmu i cijeli svoj 
život. 

Najprije, Isus se povukao u pustinju. Ostavio 
je svijet da može biti slobodniji u svom 
obraćanju sa nebeskim Ocem. Mi ne možemo 
odlaziti u pustinju, ali možemo i moramo 
izbjegavati bliže i dalje grješne prigode. Bliža 
grješna prigoda je sve ono što nekoga navodi 
na veliku opasnost da sagriješi. Sredina u kojoj 
živimo, knjige koje čitamo, sredstva 
priopćavanja koja slušamo, osobe s kojima se 
sastajemo, slike koje gledamo, filmovi, 
internet i društva koja pohađamo - vrše veliki 
utjecaj na nas. To može biti u dobrom, ali i u 
lošem smislu. Ako u lošemu, nama je dužnost 
to izbjegavati i odbacivati od sebe. Uvijek i u 
svako doba našega života, a kroz Korizmu, kao 
vrijeme pokore, posebno. 

Netko je dobro napisao: „Pobuđuju na smijeh, 
ili radije na sažaljenje, neke duše, koje kažu da 
su kršćani, da žele sveto i u pokori sprovesti 
Korizmu, a neće nipošto da se odvoje od zlih 
prigoda, u koje ih je sotona zavela. Htjeli bi biti 
kršćani, a uživati sve zabave i naslade svijeta. 
Htjeli bi biti kršćani, i vele da ne žele uvrijediti 
Boga, ali pod nekim prešućenim uvjetom, da 
im svećenik nikada ne smije govoriti, kako ne 
smiju nećudoredne i bezbožne knjige čitati i 
pohađati nepristojne plesove. Neka se ne 
varaju! Takvi nisu pravi kršćani, jer je 
nemoguće služiti dvojici gospodara! 

Korizma je, da primjer Isusa koji se povlači u 
pustinju iskoristimo, zapreke od sebe 
uklonimo i ponovno usmjerimo život prema 
Bogu - svome konačnom i jedinom cilju. 

Kroz Korizmu treba i više moliti, više i 
revnije dolaziti u crkvu, razmišljati muku 
Isusovu, osobito obavljajući korizmeni put 
križa. Kroz pobožnost križnog puta najbolje 
dolazimo do spoznaje kako je velika naša zloća 
i slaboća, a kako velika Isusova ljubav. 

Tko vrši pobožnost križnog puta on će 
najbolje uvidjeti kako je isprazan i varav ovaj 
svijet, kako je veliko zlo grijeh, kako je Isus 
dobar i kako je jedino ispravno čuvati se 
grijeha i Bogu služiti. Uz pokoru i molitvu 
Crkva od nas kroz korizmu očekuje i revnije 
slušanje i čitanje riječi Božje. 

Vrijeme Korizme je i vrijeme priprave za 
Isusovo uskrsnuće. Ali uzalud je Isus za nas 
uskrsnuo, ako mi ne uskrsnemo duhovno, na 
novi život milosti. Zato je Korizma vrijeme 
obavljanja uskrsne svete ispovijedi, po kojoj 
dobivamo plodove Isusove smrti i uskrsnuća. 
Moramo izbaciti i ukloniti iz sebe grijeh i 
obući se u novog čovjeka. Uskrsna ispovijed i 
pričest su i lijek i hrana našoj duši. Bez te 
hrane i bez tih lijekova mi se ne možemo 
održati u milosti Božjoj, a pogotovo ne 
možemo rasti i napredovati u dobru. Kad 
bismo se barem kroz Korizmu i svaki dan 
pričešćivali. 

„Obratite se!“ Poziv - meni, vama, svima. 
Korizma, pokora, obraćenje potrebno je 
svakom čovjeku, cijeloj Crkvi, svakome od nas. 
Nikad nismo toliko dobri da ne možemo biti 
bolji. Želim da što bolje i svetije provedemo 
sveto korizmeno vrijeme. Želim da se njime 
što bolje okoristimo! Duh Sveti je djelovao u 
Crkvi kad ju je ustanovio. Duh Sveti je na djelu 
kad nas potiče i poziva sa svetom Crkvom: 
„Obratite se i vjerujte Evanđelju!“ 

 

fra Marko Vrdoljak, OFMconv 
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Pobožnost križnoga puta 
U korizmenom vremenu srijedom u 18.30 sati u 

crkvi St. Johannes u Backnangu i petkom u 18.30 
sati u crkvi St. Antonius u Waiblingenu molimo 
pobožnost križnoga puta.  

 

Krunica Blažene Djevice Marije 
U korizmenom vremenu srijedom u 18.00 sati u 

crkvi St. Johannes u Backnangu i četvrtkom u 
18.30 sati u crkvi St. Antonius u Waiblingenu 
molimo krunicu Blažene Djevice Marije. 25. 
ožujka krunicu molimo već u 18.00 sati. 

 

Krunica božanskom milosrđu 
U korizmenom vremenu petkom u 18.00 sati 

molimo krunicu božanskom milosrđu. 5.3. 
molimo pobožnost Srcu Isusovu a 19.3. 
pobožnost sv. Josipu. 

 

Večernja molitva iz časoslova - Brevier 
U korizmenom vremenu četvrtkom u 

Waiblingenu nakon molitve krunice Blažene 
Djevice Marije molimo večernju molitvu iz 
časoslova. 25. ožujka nema molitve radi svete 
mise svetkovine navještenja Gospodinova. 

 

Prvi petak - Velika devetnica Srcu Isusovu 
Prvi petci posvećeni su Presvetom Srcu 

Isusovu. Šesti je dan velike devetnice. U 18.00 
sati u crkvi St. Antonius u Waiblingenu molimo 
molitvu devetnice i pobožnost Presvetom Srcu 
Isusovu. Prilika je pristupiti sakramentu 
pomirenja. Pozivamo naše vjernike, obitelji, 
djecu i mlade na zajedničku molitvu. 

 

Zajednica čitača Backnang 
U subotu 6. ožujka u 16.00 sati u crkvi St. 

Johannes u Backnangu održat će se susret čitača 
iz Backnanga. Pozivamo sve čitače koji na 
tjednim i nedjeljnim euharistijskim slavljima 
naviještaju Riječ Božju. Ovim susretima želimo 
im pomoći u vršenju njihove službe kako bi što 
dostojanstvenije i savjesnije izvršili svoju 
dužnost u liturgijskome slavlju. 

 

Sv. Josip, zaručnik BDM 
U petak 19. ožujka je svetkovina sv. Josipa, 

zaručnika Blažene Djevice Marije. Ove godine na 
poseban način slavimo ovu svetkovinu jer je 
papa Franjo proglasio godinu svetoga Josipa u 
razdoblju od 8.12.2020. do 8.12.2021. U 18.00 sati  
molimo pobožnost sv. Josipu i prigoda je za svetu 
ispovijed. U 18.30 sati molimo pobožnost 
križnoga puta a nakon toga slavimo svečanu 
svetu misu u čast sv. Josipu u crkvi St. Antonius u 
Waiblingenu. Utecimo se molitvama sv. Josipu u 
svim potrebama. 

 

Susret ministranata 
U subotu 20. ožujka u 11.00 sati u crkvi St. 

Antonius u Waiblingenu održat će se susret 
ministranata. Pozivamo sve naše ministrante na 
sudjelovanje a osobito one koji će sudjelovati u 
obredima Velikoga tjedna. 

 

Blagovijest 
U četvrtak 25. ožujka je svetkovina Navještenja 

Gospodinova ili Blagovijest. Svečana sveta misa 
je u 18.30 sati u crkvi St. Antonius u 
Waiblingenu. Pola sata prije svete mise molimo 
krunicu Blažene Djevice Marije. Već od 17.30 sati 
je prigoda za svetu ispovijed. 

Cvjetnica 
U nedjelju 28. ožujka je nedjelja muke 

Gospodnje, Cvjetnica. Svete mise su po 
redovitom nedjeljnom rasporedu.  

Liturgijska slavlja započinjemo u crkvi 
spomenom Gospodnjeg ulaska u Jeruzalem. Za 
vrijeme svete mise slušamo izvještaj muke 
Gospodnje po Marku.  

 

Sveta ispovijed 
Mogućnost za sakramenat pomirenja ili 

ispovijedi je petkom u 18.00 sati u crkvi St. 
Antonius u Waiblingenu. U ostalo vrijeme po 
dogovoru sa župnikom.  

 

Vjeronaučna pouka za prvopričesnike 
U mjesecu ožujku nastavljamo s vjeronaučnim 

susretima za naše prvopričesnike subotom u 
10.00 sati u crkvi St. Antonius u Waiblingenu.  

U subotu 13. ožujka u 11.00 sati slavimo svetu 
misu zajedno s njihovim roditeljima.  

U subotu 27. ožujka neće biti vjeronaučne 
pouke.  

 
 

 
Molitvena zajednica 

„Sveti Ivan Pavao II“ 
Mjesečni molitveni susret molitvene zajednice 

za sve vjernike održat će se u četvrtak 4. ožujka 
u 20.00 sati u crkvi St. Antonius u Waiblingenu. 

Zajedno molimo pobožnost križnoga puta i  
molimo za sve vaše nakane! 

 
 

 
Duhovna večer za mlade 

i sve zainteresirane 
 

četvrtak, 11.3.2021. 
 

Večer će se održati u 19.30 sati u crkvi St. 
Antonius u Waiblingenu. 

 

Zajedno molimo pobožnost križnoga puta i 
primamo blagoslov s Presvetim! 

 

Pozivamo naše mlade i sve zainteresirane! 
 

 
 

USKRSNA SVETA ISPOVIJED 
Ovogodišnju uskrsnu ispovijed vršit ćemo po 

sljedećem rasporedu: 
 

Waiblingen - crkva St. Antonius: 
 svakog korizmenog petka od 18.00 sati do 

početka svete mise 
 četvrtak, 25.3. od 17.30 sati  
 petak, 26.3. od 17.30 sati 
 ponedjeljak, 29.3. od 18.00 sati 
 utorak, 30.3. od 18.00 sati 
 

Backnang - crkva St. Johannes: 
 svake korizmene srijede od 18.00 do 18.30 sati 
 srijeda, 17.3. od 17.30 sati 
 srijeda, 24.3. od 17.30 sati 
 srijeda, 31.3. od 17.30 sati 
 

Ispovijed bolesnika, starijih i nemoćnih po 
dogovoru!  
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Srijeda, 3.3.2021.:   
 Backnang - crkva St. Johannes 
 18.00 krunica BDM, sveta ispovijed 
 18.30 put križa i sveta misa 
 
Četvrtak, 4.3.2021.:   
 Waiblingen - crkva St. Antonius 
 18.30 krunica Blažene Djevice Marije i  
  večernja molitva iz časoslova 
 
Petak, 5.3.2021.:  Prvi petak 
 Waiblingen - crkva St. Antonius 
 18.00 molitva velike devetnice (6. dan) i  
  pobožnost Presvetom Srcu Isusovu,  
  sveta ispovijed 
 18.30 put križa i sveta misa 
 
Nedjelja, 7.3.2021.:  3. KORIZMENA  
    (Bezimena) 
 10.30 Backnang - crkva Christkönig 
 12.00 Waiblingen - crkva St. Antonius 
 
Srijeda, 10.3.2021.:   
 Backnang - crkva St. Johannes 
 18.00 krunica BDM, sveta ispovijed 
 18.30 put križa i sveta misa 
 
Četvrtak, 11.3.2021.:   
 Waiblingen - crkva St. Antonius 
 18.30 krunica Blažene Djevice Marije i  
  večernja molitva iz časoslova 
 
Petak, 12.3.2021.: 
 Waiblingen - crkva St. Antonius 
 18.00 krunica Božanskom milosrđu, 
  sveta ispovijed 
 18.30 put križa i sveta misa 
 
Nedjelja, 14.3.2021.:  4. KORIZMENA  
    (Sredoposna) 

Nedjelja Laetare 
 10.30 Backnang - crkva St. Johannes 
 12.00 Waiblingen - crkva St. Antonius 
 
Srijeda, 17.3.2021.:   
 Backnang - crkva St. Johannes 
 17.30 uskrsna sveta ispovijed 
 18.00 krunica BDM 
 18.30 put križa i sveta misa 
 
Četvrtak, 18.3.2021.:   
 Waiblingen - crkva St. Antonius 
 18.30 krunica Blažene Djevice Marije i  
  večernja molitva iz časoslova 
 
Petak, 19.3.2021.:  Sv. Josip,  
    zaručnik BDM 
 Waiblingen - crkva St. Antonius 
 18.00 pobožnost sv. Josipu, 
  sveta ispovijed 
 18.30 put križa i svečana sveta misa 

Nedjelja, 21.3.2021.:  5. KORIZMENA  
    (Gluha) 
 10.30 Backnang - crkva Christkönig 
 12.00 Waiblingen - crkva St. Antonius 
 
Srijeda, 24.3.2021.:   
 Backnang - crkva St. Johannes 
 17.30 uskrsna sveta ispovijed 
 18.00 krunica BDM 
 18.30 put križa i sveta misa 
 
Četvrtak, 25.3.2021.:  Blagovijest 
 Waiblingen - crkva St. Antonius 
 17.30 uskrsna sveta ispovijed 
 18.00 krunica Blažene Djevice Marije 
 18.30 svečana sveta misa 
 
Petak, 26.3.2021.:   
 Waiblingen - crkva St. Antonius 
 17.30 uskrsna sveta ispovijed 
 18.00 krunica Božanskom milosrđu 
 18.30 put križa i sveta misa 
 
Nedjelja, 28.3.2021.:  CVJETNICA 
 10.30 Backnang - crkva St. Johannes 
 12.00 Waiblingen - crkva St. Antonius 
 
Ponedjeljak, 29.3.2021.: Veliki ponedjeljak  
 Waiblingen - crkva St. Antonius 
 18.00 uskrsna sveta ispovijed 
 
Utorak, 30.3.2021.:  Veliki utorak 
 Waiblingen - crkva St. Antonius 
 18.00 uskrsna sveta ispovijed 
 
Srijeda, 31.3.2021.:  Velika srijeda  
 Backnang - crkva St. Johannes 
 17.30 uskrsna sveta ispovijed 
 18.00 krunica BDM 
 18.30 put križa i sveta misa 
 

 
 
PRIJAVA ZA SVETE MISE je obavezna 

nedjeljom i blagdanima.  
Prijavu primamo putem naše internetstranice 

(http://sv.mise-onlineprijave.hkz-wn.de/). 
Prijavu otvaramo utorkom poslijepodne. Kod 
prijave ne upsivati slova č, ć, š, đ, ž! 

  

Za one koji se ne služe internetom prijaviti se 
mogu utorkom od 16.30 do 18.00 sati na broj 
telefona 07151 15222.  

  

Za svete mise radnim danom nije potrebna 
prijava samo upis osobnih podataka (ime i 
prezime, broj telefona ili e-mail) u listu na ulazu u 
crkvu. 

 

Molimo naše vjernike da na svim svetim 
misama i bogoslužnim susretima pripaze na 
epidemiološke mjere. 

 

Budimo odgovorni jedni prema drugima. 
Ostanite zdravi! 

RASPORED BOGOSLUŽJA  
I POBOŽNOSTI ŽUPNI OGLASI 


