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Zapali svijeću majko 
 

Zapali svijeću majko, 
jer noć je duga preda mnom! 

Posvijetli noći svoga sina! 
Rasvijetli stol s kojeg smo 

blagovali kruh! 
Pođi s upaljenom svijećom 

do moga ležaja! 
Ne ćeš me više buditi na uranak. 
S upaljenom voštanicom potraži 

sinovljeve stope posute po domu! 
Neće se više utisnuti svježe. 

Zapali svijeću majko! 
Suze što kaplju iz nje 

moje su, majko! 
Oplakuju tebe sirotu samu. 

Ne gasi svijeću, majko! 
Stavi je na stol pod raspelo! 

Gdje je križa tu je i uskrsnuća! 
Ne tuguj, majko! 

Uskrs je blizu. 
Zapali svijeću i moli 

za oči ugasle za domovinu! 
I za neprijatelje moli 

kako nas je riječju i primjerom 
naučio Učitelj! 

Zapali svijeću, majko! 
 

Ivan Golub 

TAJNI SASTOJAK  
USPJEŠNOG DANA 

 
Znate li koja je tajna uspješnog dana? Za 

nekoga možda gutljaj dobre crne kave. Za 
mene nešto što sam nazvala gimnastika duše. 
Prije svega valja aktivirati i razgibati, ne samo 
svoje tijelo, već i duh (kad se već razgibavaš u 
krevetu, nije naodmet i prekrižiti se za dobro 
jutro). No, sigurna sam da se u nekom 
trenutku jutarnje pripreme u kupaonici 
pogledaš u ogledalo. Ako si to do sada radila 
nesvjesno, čini to sad s malo većom pažnjom. 
Zašto? Pa jer su oči ogledalo duše. I kad se 
pogledaš, vidjet ćeš sebe. Ogoljena, bez maske, 
šminke, glume. To si ti. Uistinu se pogledaj. Što 
vidiš? Jesi li ozbiljna, mirna, nasmijana, što 
vidiš u svojim očima? Kako god se osjećala, 
slobodno stavi ruku na svoje srce. Da se sjetiš 
da nisi sama. Takva kakva jesi - nisi sama. 
Osjećaš? Otkucaje koje osjećaš trebaš spoznati 
jer preodređen si za život. I zahvali Bogu za 
sebe takva kakva jesi i za sve ono što te danas 
čeka. Jer čeka te puno različitih susreta. Pa i sa 
samim sobom. Ta korizma je! 

Često i sama zahvaljujem spontano, za ono 
što mi je na srcu. A još češće izgovorom 
sljedeće: „Sve svoje dimenzije, sve što ja jesam, 
sve ti predajem. Ti me oblikuj, ti me sruši i 
gradi ispočetka, da na dobrim temeljima 
izgradim sebe i društvo u kojemu jesam. 
Svjesna sam svojih slabosti i tvoje moći da 
kroz njih napraviš nemoguće. Da iz napuklog 
betona sjemenka nađe svoj put i izraste u 
čvrstu stabiljku.“ I krećem u dan. Dan u kojem 
s vama želim podijeliti misli dragog profesora 
Tomislava Ivančića. Susreo se s osobom koja je 
imala strah od javnog nastupa i taj ju je strah 
kočio da čini velike stvari. 

Savjete koje joj je dao Ivančić primjenjivi su 
na sve životne situacije. Kaže: „Najprije 
zavolite ljude kojima govorite, zaželite im 
donijeti nešto dobro, gledajte njihove duše 
ispod vanjskog izgleda, povjerujte da vas u 
dubini sebe svaki od njih voli. I vidjet ćete, 
govorit ćete dobre riječi koje uopće niste 
spremili, a koje će duboko srca pogoditi 
slušatelja i unijeti u njih povjerenje prema 
vama. Ljubav u vama rađa povjerenje, 
povjerenje stvara hrabrost i neustrašivost, 

neustrašivost vam pak donosi riječi, jer iz 
opuštenog arhiva vašega duhovnog sjećanja 
izlazi bogatstvo koje obogaćuje one kojima 
govorite.“ 

Gdje god se nalazila. Koga god susretala. Ne 
znaš što taj netko traži, s čime se u tom 
trenutku bori, a baš tada tvoj blag pogled često 
je dovoljan. Pogled u kojem si zavoljela 
drugoga.  

Svakom je djetetu u životu potrebna ljubav, 
naročito i sigurno važna uloga oca, a ovaj 
mjesec spominjemo se i svetog Josipa, čuvara 
braka, obitelji i Djeteta Isusa. On je istinski 
uzor današnjice, kada se nasrće na vrijednosti 
koje čuva i gaji obitelj. Ovih je 40 dana iznimna 
prilika da razmatramo svijet u sebi i oko sebe 
očima svetog Josipa. I on je na svoj način 
proživljavao korizmeni hod. Čega se ti sve 
sjetiš i o čemu tvoje srce razmišlja u ovom 
vremenu? Izaberi jednu rečenicu koja će te 
voditi kroz sve situacije u kojima se nađeš u 
danu. Izaberi je. Podsjeti se da si prolazna, 
smrtna, a istovremeno da ti je sve darovano. 

Simbolično, ožujak je mjesec koji donosi kraj 
zime i početak proljeća. Korizmeno vrijeme 
neka bude hod prema samome sebi, svojoj 
unutrašnjosti, ali neka bude i početak proljeća. 
Ti budi taj početak i to proljeće! Zvuči 
neobično, ali puno je toga bilo nemoguće u 
životu mnogih svetaca i blaženika pa su 
svejedno to činili. Kako je i Majka Terezija 
rekla: „Ako činiš dobro, pripisat će to tvojim 
sebičnim ciljevima. Nije važno, čini dobro! 
Dobro koje činiš, sutra će biti zaboravljeno. 
Nije važno. Čini dobro!“ 

Proživi korizmu na svoj način - dano ti je. 
Klekni i pokloni se Božjoj snazi da blagoslovi 
svaki tvoj kutak i bude odsjaj u tvome oku. Da 
Bog kroz tebe govori drugome „volim te“. Eto 
tajne. 

 
 

Ester Simon 

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 i četvrtkom od 16.00 do 18.00 sati i po dogovoru.  

 

Za izdavača: fra Nediljko Brečić, župnik - mobil: 0172 2606190, e-mail: nediljkob@web.de 
Ivan Ivanković, pastoralni referent - mobil: 0176 51382641, e-mail: ivan.ivankovic@drs.de 

List uređuje: Tin Kušić, tajnik  

 

Aktualne obavijesti i događanja možete pratiti i 
na našoj internetstranci i na stranicima 

društvenih mreža 
 

 web:   www.hkz-wn.de 
 facebook:   Hrvatske katoličke zajednice  
   Waiblingen i Backnang (grupa) 
instagram:  @hkz.wn 

VEČER SLAVLJENJA  
 

subota, 4.3.2023. 
20.00 do 24.00 sata 

crkva St. Antonius, Waiblingen 
 

Molitva, razmatranje, pjesma, šutnja pred 
izloženim Presvetim Oltarskim 

Sakramentom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20.00 sati: 
izlaganje Presvetog oltarskog  

Sakramenta i zaziv Duha Svetoga 
 

21.00 sat:  
krunica Božanskom milosrđu 

 
22.00 sata: 
meditacija 

 
23.00 sata: 

litanije 
 

23.55 sati: 
blagoslov s Presvetim 

 
 

Večer organizira grupa mladih naše 
zajednice! 

 
 

Isus te zove da se makneš od grijeha, svijeta i 
pogrešnih ljudi. Zove da kreneš u slobodu za 
koju nas je pozvao. Isus ti daruje novo srce. 

Razmisli gdje je tvoje srce. Tamo gdje je tvoje 
srce tamo je tvoje blago! 

 

Dođi! Pomoli se, zahvali Mu, zapali 
svijeću, razgovaraj s Bogom, slavi 

Gospodina, predaj svoje probleme Njemu, 
primi blagoslov, jednostavno budi tu i 

ostani koliko možeš! 
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pjesmu animiraju mladi naše zajednice. 
Pozivamo naše mlade i sve vas dragi vjernici. 
 

Zajednica čitača 
U četvrtak 16. ožujka u 19.30 sati u 

prostorijama u Waiblingenu održat će se susret 
zajednice čitača. 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 i Dan očeva 
U ponedjeljak, 20. ožujka je svetkovina sv. 

Josipa, zaručnika Blažene Djevice Marije. Ova 
svetkovina je inače 19. ožujka ali se zbog 
korizmene nedjelje liturgijski slavi u ponedjeljak 
20. ožujka osim ako je zaštitnik župe.  

Svečanu svetu misu u čast sv. Josipu slavimo u 
18.30 sati u crkvi St. Antonius u Waiblingenu. U 
17.45 sati počinje pobožnost sv. Josipu. Utecimo 
se molitvama sv. Josipu u svim potrebama.  

Toga dana je i Dan očeva pa svim očevima 
čestitamo njihov dan i zazivamo Božji blagoslov. 

 

Blagovijest 
U subotu 25. ožujka je svetkovina Navještenja 

Gospodinova ili Blagovijest. Svečanu svetu misu 
slavimo u 11.00 sati u crkvi St. Antonius u 
Waiblingenu. U 10.15 sati molimo radosnu 
krunicu Blažene Djevice Marije. 

 

Obiteljska misa i izlet prvopričesnika 
U nedjelju 26. ožujka u 12.00 sati u Waiblingenu 

slavimo obiteljsku misu zajedno s našim 
ovogodišnjim prvopričesnicima. 

Nakon mise djeca prvopričesnici i njihovi 
roditelji idu na izlet na Kleinheppacher Kopf. 
Pješačimo iz Kleinheppacha (Weinsteige 2). Na 
programu su šetnja, roštiljanje, igranje, 
druženje. Povratak je pred večer. U slučaju 
lošega vremena izlet odgađamo.  

 

Ministranti 
U subotu 1. travnja u 10.30 sati u crkvi St. 

Antonius u Waiblingenu održat će se susret 
ministranata. Pozivamo sve ministrante koji će 
se sudjelovati u obredima Velikoga tjedna da 
dođu na probu. 

 

Cvjetnica 
U nedjelju 2. travnja je nedjelja muke 

Gospodnje, Cvjetnica. Svete mise su u 10.30 sati u  
crkvi St. Johannes u Backnangu i u 12.00 sati u 
crkvi St. Antonius u Waiblingenu. Liturgijska 
slavlja započinjemo u crkvi spomenom 
Gospodnjeg ulaska u Jeruzalem i obredom 
blagoslovom grančica koje će te naći na ulazu u 
crkve. Za vrijeme svete mise slušamo izvještaj 
muke Gospodnje po Mateju. Milostnja te nedjelje 
namijenjena je za svetu zemlju.  

 

Vjeronauk 
Vjeronauk se održava po redovitom rasporedu. 
 

Župni zborovi 
Pozivamo sve koji vole pjevati i pjesmom žele 

slaviti i moliti Gospodina da se uključe u naše 
zborove i svojim talentom i djelovanjem 
doprinesu našim zajednicama.  

 

Euharistijsko klanjanje 
U petak 3. ožujka nakon svete mise u subotu 4. 

ožujka na večeri slavljenja te u četvrtak 9. ožujka 

na kraju duhovne večeri euharistijsko je 
klanjanje pred Presvetim oltarskim Sakra-
mentom u crkvi St. Antonius u Waiblingenu.  

 

Sveta ispovijed 
Mogućnost za sakramenat pomirenja ili 

ispovijedi je u Backnangu srijedom u 18.00 sati i 
u Waiblingenu petkom u 18.00 sati u u crkvi St. 
Antonius. Za svetu ispovijed se treba dobro 
pripremiti i ne pretvarati ju u duhovni razgovor. 
Svećenik je po dogovoru spreman primiti 
svakoga na duhovni razgovor izvan redovitoga 
termina za ispovijed. Poštujmo svačije pravo na 
sakrament pomirenja! 

 
 

 
Caritas-Kollekte 

U nedjelju 12. ožujka je korizmena nedjelja 
karitasa. Na našim svetim misama skupljat će se 
milostinja za ovu ustanovu, kojom Crkva vrši 
karitativno poslanje u pomoć potrebnima. 

 

Misereor-Kollekte 
Na petu korizmenu nedjelju 26. 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 
Madagaskaru. Geslo ovogodišnje akcije glasi 
„Žena! Moć! Promjena!“. Pozivamo naše vjernike 
na sudjelovanje u ovoj akciji. 

Na početku korizmenog vremena djeci smo 
podijelili male kasice i prigodnu brošuricu za 
dječju korizmenu akciju Misereor. Kasice neka 
donesu 26. ožujka na svetu misu ili u danima 
poslije u župni ured.  

 
 

 
USKRSNA SVETA ISPOVIJED 

Velika uskrsna ispovijed sa više svećenika 
održat će se po sljedećem rasporedu: 

 

Waiblingen - crkva St. Antonius: 
 subota, 1.4. u 19.15 sati  
 

Backnang - crkva Christkönig: 
 srijeda, 5.4. u 18.00 sati 

 

Pozivamo naše vjernike da iskoriste ove 
termine. Za vrijeme obreda Velikoga tjedna 
nema mogućnosti za svetu ispovijed. 

 
 

 
BISKUPIJSKI SUSRET MLADIH I 

KORIZMENA DUHOVNA OBNOVA 
U subotu 25. ožujka u Wurmlingen kod 

Rottenburg (N) održava se biskupijski susret 
mladih i korizmena duhovna obnova.  

Početak programa je u 12.00 sati a završetak 
oko 17.00 sati. U programu je duhovni susret, 
hod prema kapelici na brdu Wurmling gdje će se 
moliti križni put. Zatim slijedi sveta misa ispred 
kapelice te ručak i druženje.  

Pozivamo i mlade naših zajednica. Prijave 
primamo kod pastoralnog suradnika Ivana do 
najkasnije 5. ožujka. Prijevoz ćemo organizirati 
nakon prijava. 
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Srijeda, 1.3.2023.:   
 Backnang - crkva Christkönig 
 18.00 krunica božanskog milosrđa 
 18.30 pobožnost križnoga puta i sveta misa 
 
Petak, 3.3.2023.: Prvi petak 
 Waiblingen - crkva St. Antonius 
 18.00 molitva šestog dana velike devetnice  
  i pobožnost Srcu Isusovu (zlatna  
  krunica) 
 18.30  pobožnost križnoga puta, sveta misa i  
  euharistijsko klanjanje 
 
Nedjelja, 5.3.2023.: 2. KORIZMENA  
   (Pačista) 
 10.30 Backnang - crkva Christkönig  
 12.00 Waiblingen - crkva St. Antonius 
 
Srijeda, 8.3.2023.:   
 Backnang - crkva Christkönig 
 18.00 krunica božanskog milosrđa 
 18.30 pobožnost križnoga puta i sveta misa 
 
Petak, 10.3.2023.: 
 Waiblingen - crkva St. Antonius 
 18.00 krunica božanskog milosrđa 
 18.30 pobožnost križnoga puta i sveta misa 
 
Nedjelja, 12.3.2023.: 3. KORIZMENA 
   (Bezimena) 
 10.30 Backnang - crkva St. Johannes  
 12.00 Waiblingen - crkva St. Antonius 
 
Srijeda, 15.3.2023.:   
 Backnang - crkva Christkönig 
 18.00 krunica božanskog milosrđa 
 18.30 pobožnost križnoga puta i sveta misa 
 
Petak, 17.3.2023.:   
 Waiblingen - crkva St. Antonius 
 18.00 krunica božanskog milosrđa 
 18.30 pobožnost križnoga puta i sveta misa 
 
Nedjelja, 19.3.2023.: 4. KORIZMENA 
   (Sredoposna) 

Nedjelja Laetare 
 10.30 Backnang - crkva Christkönig 
 12.00 Waiblingen - crkva St. Antonius 
 
Ponedjeljak, 20.3.2023.: Sv. Josip, zaručnik 
   BDM 

 Dan očeva 
 Waiblingen - crkva St. Antonius 
 17.45  pobožnost sv. Josipu 
 18.30 svečana sveta misa 
 
Srijeda, 22.3.2023.: 
 Backnang - crkva Christkönig 
 18.00 krunica božanskog milosrđa 
 18.30 pobožnost križnoga puta i sveta misa 
 
Petak, 24.3.2023.:   
 Waiblingen - crkva St. Antonius 
 18.00 krunica božanskog milosrđa 
 18.30  pobožnost križnoga puta i sveta misa 

Subota, 25.3.2023.: Navještenje Gosp., 
   Blagovijest 
 Waiblingen - crkva St. Antonius 
 10.15  radosna krunica BDM 
 11.00 svečana sveta misa 
 
Nedjelja, 26.3.2023.: 5. KORIZMENA 
   (Gluha) 
 10.30 Backnang - crkva St. Johannes  
 12.00 Waiblingen - crkva St. Antonius 

 
Srijeda, 29.3.2023.: 
 Backnang - crkva Christkönig 
 18.00 krunica božanskog milosrđa 
 18.30 pobožnost križnoga puta i sveta misa 
 
Petak, 31.3.2023.:  Žalosni petak 
 Waiblingen - crkva St. Antonius 
 18.00 krunica božanskog milosrđa 
 18.30  pobožnost križnoga puta i sveta misa 

Pobožnost križnoga puta i krunica 
božanskog milosrđa 

U korizmenom vremenu molimo pobožnost 
križnoga puta srijedom u 18.30 sati u crkvi 
Christkönig u Backnangu i petkom u 18.30 sati u 
crkvi St. Antonius u Waiblingenu. Nakon 
pobožnosti slavimo svetu misu. Na svetim 
misama skupljamo milostnju koja je namijenjena 
za ljude u potrebi.  

Već u 18.00 sati molimo krunicu božanskom 
milosrđu osim 3.3. kada je prvi petak u mjesecu i 
molimo pobožnost Srcu Isusovu. 

 

Molitvena zajednica „Sv. Ivan Pavao II“ 
U četvrtak 2. ožujka u 19.30 sati u Raum der 

Stille u Waiblingenu održat će se otvoreni susret 
molitvene zajednice. Pozivamo naše vjernike na 
zajedničku molitvu. Molimo za sve izrečene i 
neizrečne nakane. Molitvene nakane možete 
ubaciti u kutijicu kod oglasne ploće u 
Waiblingenu.  

 

Prvi petak - Velika devetnica Srcu Isusovu 
Prvi petci (3.3.) posvećeni su Presvetom Srcu 

Isusovu. U tijeku je Velika devetnica, devet prvih 
petaka. Molitveni početak je u 18.00 sati u crkvi 
St. Antonius u Waiblingenu (molitva devetnice 6. 
dana, zlatna krunica, sveta ispovijed). U 18.30 
sati je pobožnost križnoga puta, sveta misa i 
euharistijsko klanjanje. Pozivamo naše vjernike, 
obitelji, djecu i mlade na zajedničku molitvu. 

 

Susret odraslih i starijih vjernika 
Od mjeseca ožujka počinjemo sa susretima 

odraslih i starijih vjernika svakog prvog utorka u 
mjesecu u 17.00 sati u župnim prostorijama u 
Waiblingenu. Pozivamo vas na zajedničko 
druženje, razgovor, predavanja, katehezu... Prvi 
susret je u utorak 7. ožujka. 

 

Duhovna večer 
U četvrtak 9. ožujka u 19.30 sati u crkvi St. 

Antonius u Waiblingenu održava se duhovna 
večer. Večer počinje zazivom Duha Svetoga. 
Zatim slijedi tematska tribina ili svjedočanstvo. 
Završavamo euharistijskim klanjanjem. Molitvu i 

ŽUPNI OGLASI 

RASPORED BOGOSLUŽJA 


