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AMEN

Esslingen Filderstadt Kirchheim Nürtingen
Godina XXIII.
Svjetlost nam presveta osvanu: Dođite,
kršćani, poklonite se
Gospodinu, jer na zemlju siđe svjetlost velika.
Svjetlost nam presveta
osvanu. Svjetlost velikoga rođenja: rodio se
Spasitelj čovjeka!
Na Božić je nad nama
zasjala nebeska svjetlost, jer se rodio Isus
među nama. Svjetlost
koja je najavila da je
nastupio novi dan;
svjetlost
roditeljske
sreće sjaji nad nama.
Dobri Bog u Isusu
Kristu zapalio je
svoje svjetlo koje nadaleko doseže svojim
zrakama.

Božić 2016.

br. 4 (129)

Prema liturgijskom kalendaru, došašće je za nas kršćane neposredna priprava za blagdan Božića. Kroz ovo vrijeme naša
Crkva, naime, upire svoj pogled vjere u svetkovinu Rođenja
Gospodinova, da se pridružimo, kao i svake godine, radosnoj pjesmi anđela, koji su usred noći najavili pastirima čudesni događaj Otkupiteljeva rođenja, pozivajući ih da se zapute
u betlehemsku spilju, jer ondje leži Stvoritelj, koji je postao
stvorenje, povijen u pelene i položen u skromne jaslice.
Božić je, dakle, blagdan koji pjeva o daru života. Rođenje
djeteta uvijek je događaj koji donosi radost; zagrljaj novorođenčeta redovito budi u čovjeku osjećaje pažnje i brižnosti,
ganuća i nježnosti. Tako je Božić, zapravo, naš susret s novorođenim Isusom, koji se rodio za nas i za naše spasenje.
Jer, vjerujemo da se u Božiću slavi središnji događaj povijesti: utjelovljenje božanske riječi za otkupljenje ljudskog roda.
Zato nas betlehemske jaslice zovu da kličemo u Gospodinu i
da otvorimo svoje srce ovoj radosti.
Božić je, dakle, povlaštena kršćanska prilika da razmišljamo
o smislu i vrijednosti našega života. Jer, Porođenje Gospodinovo nam pomaže razmišljati, s jedne strane, o dramatičnosti povijesti, u kojoj ljudi, ranjeni grijehom, vječno tragaju za
srećom i za smislom života i smrti; a s druge strane, potiče
nas da razmišljamo o milosrdnoj dobroti našega Boga, koji
je došao ususret čovjeku, da nam izravno objavi Istinu, koja
spašava, i da prijateljuje s nama i učini nas dionicima božanskoga života.
Pripremimo se, stoga, braćo i sestre, za Božić s poniznošću
i jednostavnošću, oraspoložimo se za primanje dara svjetla,
radosti i mira, kojima to otajstvo zrači. Prihvatimo Kristov
Božić kao događaj koji je kadar obnoviti naš život. Molimo
Presvetu Mariju, svetohranište utjelovljene Riječi, i svetog
Josipa, tihog svjedoka događaja spasenja, da u sebi osjetimo
one osjećaje, koji su njih prožimali dok su iščekivali da se Isus
rodi, tako da i mi uzmognemo proslaviti naš Božić, u radosti
vjere, želi vam župnik fra Josip Kulović i pastoralni referenti
Željko Galić i Ivan Ivanković.

Došašće - Advent
I. nedjelja došašća, 27. studenoga 2016.
Misno slavlje
u crkvi St. Michael u 10,30 sati
Sielmingen
u crkvi St. Paul
u 10,30 sati
Esslingen
Kirchheim
u crkvi St. Ulrich
u 14,30 sati
Proslava svetog Nikole Tavelića. Poslije mise domijenak i
druženje u župnoj dvorani.

II. nedjelja došašća, 4. prosinca 2016.

Misno slavlje
Sielmingen
u crkvi St. Michael u 10,30 sati
Esslingen
u crkvi St. Paul
u 12,30 sati
Nürtingen
u crkvi St. Johannes u 10,00 sati
(Internacionalna misa zajedno s Talijanima i Njemcima)

III. nedjelja došašća, 11. prosinca 2016.
Misno slavlje
Sielmingen
u crkvi St. Michael
Esslingen
u crkvi St. Paul
Kirchheim
u crkvi St. Ulrich

u
u
u

10,30 sati
12,30 sati
14,30 sati

IV. nedjelja došašća, 18. prosinca 2016.
Misno slavlje
Sielmingen
u crkvi St. Michael u
Esslingen
u crkvi St. Paul
u
Nürtingen
u crkvi St. Johannes u

10,30 sati
12,30 sati
14,30 sati

Božićna ispovijed

Nikolinje
U subotu 10. prosinca
2016. od 18 sati u dvorani Osterfeldhalle u
Berkheimu organiziramo Nikolinje, odnosno
proslavu u čast sv. Nikole. To je prigoda da
okupimo djecu i roditelje iz naših župnih zajednica. U prigodnom
programu
sudjeluju:
djeca i učiteljice hrvatske dopunske nastave,
vjeronaučna djeca, mladi sa folklorom. Poslije programa svi nazočni
imat će priliku na zajednički obiteljski objed
uz zabavu i pjesmu
tamburaškog sastava
“Zlatni vezovi”.
Troškove organizacije
podmirit ćemo vašim
dolaskom i plaćanjem
ulaznice u visini 5,eura. Djeca imaju slobodan ulaz.

U subotu, 17. prosinca 2016:
Esslingen
u crkvi St. Paul
u 17
sati
U ponedjeljak, 19. prosinca 2016:
Filderstadt
u crkvi St. Michael u 19
sati
U utorak, 20. prosinca 2016:
Nürtingen
u crkvi St. Johannes u 18
sati
Kirchheim
u crkvi St. Ulrich
u 19,30 sati
Molimo vjernike da se drže navedenih termina ispovijedanja
kada ćemo imati na raspolaganju više svećenika.
Vjernici koji putuju proslaviti blagdane u svoj rodni kraj, prije
navedenih termina, vaš svećenik će biti na raspolaganju pola sata
prije nedjeljnih svetih misa.
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Adventski vjenac

Adventski vijenac redovito se pravi od zimzelenog granja sa četiri
svijeće. Postavlja se na
stol u vrijeme došašća kao simbol iščekivanja proslave Božića.
Svake nedjelje u došašću
pali se po jedna svijeća.
Pojava adventskih vijenaca i četiriju svijeća,
koje simboliziraju četiri
nedjelje došašća, u hrvatskim krajevima pojavilo
se polovinom prošloga
stoljeća iz sjevernoeuropskih zemalja. Simbolika
je tako srasla s došašćem
da je postala sastavni dio
predbožićnoga ugođaja
ne samo u crkvama nego
i u vjerničkim domovima.
Poznato je da je vijenac
još u antičko doba predstavljao pobjedu i čast jer
se njime ukrašavala glava
nekog pobjednika. Tako i
kršćanski vjernici, ukrašavanjem adventskoga vijenca, pridaju pobjedničku čast svome Spasitelju. .

Vijenac označava da će, iako je život rastrgan i često se raspada, po Isusu Kristu, opet biti spašen i cjelovit, odnosno zaokružen u cjelinu. Pogotovo u vrijeme pri kraju stare i na početku
građanske godine, adventski vijenac, kao simbol Isusa Krista, u
kršćanima želi ojačati nadu da će naš život biti uspješan. A četiri
nedjelje došašća, kao i četiri svijeće na adventskom vijencu, predstavljaju vrijeme čežnje i nadanja koje će se pretvoriti u stvarnost
u ponovnom susretu s našim Spasiteljem, kako nam je obećao, u
kraljevstvu nebeskom, gdje će se, u stvarnosti, a ne u simbolima, naš životni vijenac zaokružiti u Božjoj ljubavi. Izgaranje adventskih svijeća tako označuje naše izgaranje u čekanju Svjetla
koje će raspršiti svaki mrak i koje će otjerati tamu iz našega srca.
Prema predaji, prvi adventski vijenac ispleo je 1838. njemački evangelistički svećenik Johann Henrich Wichern u domu za siromašnu
djecu Das Rahe Haus - Trošna kuća u Hamburgu. Naime, mladi pastor i odgojitelj svake godine za Božić okupljao je djecu, siročad s
ulice, i u jednoj staroj i trošnoj kućici. Toga Božića, da bi svojim
štićenicima učinio Božić što ljepšim, već početkom došašća načinio
je drveni vijenac i na njega svaki dan postavljao novu svijeću koju
su, uz molitvu, zapalili. Tako je na Božić upalio 24 voštane svijeće:
19 malih i crvenih svijeća za dane u tjednu, a 4 velike bijele svijeće
za nedjelje došašća. Svećenik je ovaj obred nazvao: pobožnost svijećama. Ubrzo su njegovi štićenici počeli zimzelenim grančicama
ukrašavati drveni vijenac. Ovaj se običaj počeo obavljati i u kršćanskim obiteljima. Zbog praktičnosti, obred je sveden na vijenac
od zimzelenoga pruća sa četiri svijeće u čast četiri nedjelje došašća. Od evangeličkih vjernika, običaj je prešao i u katoličke obitelji.
Prvi katolički adventski vijenac pojavio se 1925. u crkvi u Kölnu,
a 1930. u Münchenu. Od 1935. u Njemačkoj je nastao običaj da se
obiteljski adventski vijenac blagoslivlje u crkvi, a potom nosi kući.
Ponekad se adventski vijenac tumačio kao krug zemaljski s četiri
strane svijeta. Zimzeleno granje upućuje na život koji ne prestaje,
na život vječni. Voštane svijeće označavaju dolazeće svjetlo - Isusa.
Adventske svijeće, izvorno crvene i bijele boje upućuju na Isusovu
žrtvu i pobjedu. Prema nekim običajima, na vijenac su se stavljale
tri ljubičaste svijeće, znak pokore i obraćenja kao pripreme Isusova dolaska i jedna ružičasta kao izraz radosti zbog Isusova rođenja. Prema nekim tumačenjima, prva svijeća nazvana je prorokova svijeća, druga betlehemska, treća pastirska, a posljednja svijeća
anđeoska. Postupno paljenje svijeća, znak je približavanja Božića.
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Božićno vrijeme
Badnjak, subota, 24. prosinca 2016.
Misno slavlje “Polnoćka”
Kirchheim
u crkvi St. Ulrich
Esslingen
u crkvi St. Paul

u
u

18
sati
20,30 sati

Božić, nedjelja, 25. prosinca 2016.

Misno slavlje
Bernhausen
Esslingen
Nürtingen
Kirchheim

u crkvi St. Stephanus u
u crkvi St. Paul
u
u crkvi St. Johannes u
u crkvi St. Ulrich
u

10,30
12,30
14,30
17,30

sati
sati
sati
sati

Sv. Stjepan, ponedjeljak, 26. prosinca 2016.
Misno slavlje
Esslingen
u crkvi St. Paul

u

12,30 sati

Sveta Marija Bogorodica, 1. siječnja 2017.
Misno slavlje
Esslingen
u crkvi St. Paul

u

12,30 sati

Bogojavljenje - Tri kralja, petak, 6. i. 2017.
Misno slavlje
Esslingen
u crkvi St. Paul

u

12,30 sati

Krštenje Gospodinovo, 8. siječnja 2017.
Misno slavlje
Sielmingen
u crkvi St. Michael
Esslingen
u crkvi St. Paul
Kirchheim
u crkvi St. Ulrich

4

u
u
u

10,30 sati
12,30 sati
14,30 sati

Djed Badnjak
Kršćani su prema drevnom običaju darivali
djecu u prigodi božićnih blagdana. Tako se
kroz povijest ustalilo
nekoliko narodnih običaja koji su vezani za
vjerske blagdane: sv.
Nikola biskup: 6. prosinca; sv. Lucija: 13.
prosinca; materice: 3.
nedjelja došašća; očići: 4. nedjelja došašća;
Badnjak: 24. prosinca;
Bogojavljenje ili Epifanija: 6. siječnja. U ove
zimske blagdane, koji
su vezani za Božić, bila
je prigoda da kršćanski
roditelji obdare djecu
prigodnim darovima,
kao što su to učinili betlehemski pastiri kada
su čuli da se rodio Isus.
Među kršćanima nije
bio običaj da Dijete Isusa poistovjete s nekim
starcem, jer je Božić zapravo blagdan maloga
Boga ili Bogića u liku
novorođenoga Isusa.
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Blagoslov obitelji
Međutim, starac kojega
su izmislili nekršćani
da bi za novogodišnje praznike darivali
djecu, kao što su kršćani običavali činiti
za božićne blagdane,
ima više naziva: na anglosaksosnkom jezičnom području: Father
Christmas, u Finskoj:
Joulupukki, u Danskoj:
Julemand; na ruskom
jezičnom
području:
Дед Мороз - Ded Moroz, na germanskom
jezičnom
području:
Weihnachtsmann
ili
Väterchen Frost, na engleskom jezičkom području: Santa Claus; u
nekim slavenskim jezicima: Djed Mraz, Božić
Bata; u zadnje vrijeme
na hrvatskom jezičnom
području: Djed Božićnjak. Taj starac, bez
obzira kako se zvao,
nema ništa s Djetetom
koji se zove Isus.
Prema drevnom kršćanskom običaju u
hrvatskom jezičnom
području najbolje bi
bilo kada bi se zvao:
Djed Badnjak. Jer, ovo
ime ne bi vrijeđalo ni
kršćanski Božić ni kršćane, a bilo bi vezano
uz hrvatski kršćanski
božićni običaj paljenja
badnjaka na ognjištu.

Za blagoslov obitelji potrebno je
ispuniti i predati prigodnu prijavnicu, te kod blagoslova pripremiti
križ, svijeću i blagoslovljenu vodu.
.

Gospodin naš Isus Krist, proslavom Božića, ulazi u našu
obitelj donoseći nam mir i blagoslov. Pripravimo stoga srca
svoja da nam u ovom zajedničkom slavlju Svemogući Bog,
po Gospodinu našem Isusu Kristu, udijeli plodove Duha
Svetoga. Najprije pročitajmo riječi Svetoga pisma:
Čitanje iz Poslanice sv. Pavla apostola Rimljanima
Ljubite srdačno jedan drugoga bratskom ljubavi! U davanju
časti prednjačite jedan drugomu! U revnosti budite
neumorni! Budite gorljivi Duhom! Gospodinu služite!
Nadom se veselite, u nevolji budite strpljivi, u molitvi
postojani! Radujte se s onima koji se raduju! Plačite s onima
koji plaču! Budite istog osjećaja jedni prema drugima! Ne
težite za visokim častima, već se držite niskih! Ne smatrajte
sami sebe mudrima! Nikomu ne vraćajte zlo za zlo! Marljivo
nastojte činiti dobra djela pred svim ljudima! Ako je moguće,
koliko je do vas, budite u miru sa svima!
A sada se pomolimo za naše ukućane
Za našu obitelj, Gospodine, i našu rodbinu, da u snazi Duha
Svetoga živimo životom vjere, molimo te:
- Gospodine, usliši nas!
Za našu obitelj, Gospodine, da vršimo kršćanske obveze i
prisustvujemo svake nedjelje i svetkovine na svetoj misi s
našom župnom zajednicom, molimo te:
Za našu obitelj, Gospodine, da nas rese kršćanske kreposti,
a iz naše sredine da nestane zlobe, zavisti, psovke i svakoga
drugoga zla, molimo te:
Za našu obitelj, Gospodine, da nađemo razumijevanja
i ljubavi prema susjedima, djeci i starijima, bolesnim i
nemoćnim članovima, molimo te:
Za ovu obitelj, Gospodine, da postane kućna Crkva u kojoj
će se život odvijati prema tvojim zapovijedima, molimo te:
Za preminule članove ove obitelji, Gospodine, da im podariš
vječni pokoj u društvu svojih svetih, molimo te:
Zaključimo svoje prošnje zajedničkom molitvom koju nas je
naučio sam Gospodin Isus Krist moliti: Oče naš...
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Pastoralne djelatnosti
Božićna ispovijed

Pojedinačna božićna ispovijed obavlja se na četiri mjesta, prema
najavljenom rasporedu na web stranici i u ovom župnom listu na
str. 2.

Božićni blagoslov obitelji

Kako smo najavili, Božićni blagoslov obitelji obavljamo nakon
proslave rođenja Gospodina našega Isusa Krista dok ne završimo,
prema prijavnicama koje vjernici mogu preuzeti, popuniti i predati
u župne urede ili nakom svetih misa u sakristiji.

Svete mise kroz tjedan

Prva pričest
Sveta pričest je sakrament u kojem pod prilikama kruha i vina
primamo pravo tijelo i
pravu krv Isusa Krista.
Taj je sakrament ustanovio Krist Gospodin na
Posljednjoj večeri.
On je tada blagoslovio
kruh i rekao :

Kroz došašće i božićno vrijeme (prosinac i siječanj), radnim danom ne slavimo večernje svete mise zbog obveza ispovijedanja i Uzmite i jedite! Ovo je
blagoslova obitelji. Redovito počinjemo sa slavljem misa počet- moje tijelo koje se za vas
daje.
kom mjeseca veljače.
Blagoslovio je i kalež s
Stepinčevo
vinom i rekao :
U nedjelju, 12. veljače 2017., slavimo zaštitnika naše zajednice u
Esslingenu blaženog Alojzija Stepinca. Toga dana slavimo redo- Ovo je krv moja, krv savito svete mise. U Esslingenu, nakon mise zajedničko je druženje veza koja se za vas proljeva, za oproštenje griuz prigodni domijenak.
Ovo činite meni na
Susret hr. katoličke mladeži - Vukovar 2017. jeha.
spomen.
Idući Susret hrvatske katoličke mladeži održat će se u VukOsim sakramenta sv.
ovaru od 29. 04. do 30. 04. 2017. godine. Naše zajednice će
Pričesti ili euharistije,
ove godine sudjelovati na ovom susretu, stoga pozivamo naše
Isus je tada ustanovio i
krizmanike i mlade da već sada predbilježe ovaj termin i da
sakrament sv. Reda.
se što prije prijave. Prijavnicu sa detaljnijim informacijama
dobit ćete od vaših vjeroučitelja Ivana, Željka ili fra Josipa. . Prvopričesničko slavlje je 6. svibnja (subota)
2017. u 14,30 sati u crkvi
Hodočašća
svetog Pavla u EsslingeMarijansko svetište Zwiefalten
nu.
U nedjelju, 11. lipnja 2017., sudjelujemo na zajedničkom hodočašću hrvatskih zajednica u Biskupiji Rottenburg-Stuttgart, koje će
predvoditi jedan od hrvatskih biskupa.

Marijansko svetište Lurd

Od 24. do 28. svibnja 2017. sudjelujemo u zajedničkom hodočašću hrvatskih vjernika iz Zapadne Europe u marijanskom svetištu
u Lurdu. Vjernici, koji žele na hodočašće, neka se prijave u župni ured ili župniku. Molimo sve koji namjeravaju hodočastiti da
uredno popune prijavnicu i kod prijave uplate 100,- eura.
6
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Vrijeme kroz godinu
Krizma
Krizmom katolici primaju Duha Svetoga kojeg
je Isus obećao. Da bi se
jasnije označio dar Duha
Svetoga, vrlo je rano uz
polaganje ruku dodano i
mazanje mirisnim uljem
(krizmom). To mazanje
tumači i sam naziv “kršćanin” što znači pomazanik, izvedeno iz samoga imena Krista kojega
je Bog pomazao Duhom
Svetim.
Obred krizme u kršćanima usavršuje i dopunjuje sličnost s Isusom
Kristom što im je darovana na krštenju, te ih
ispunjuje ljubavlju da bi
u događajima i ljudima
koje susreću mogli prepoznati Božju prisutnost
i Božji poziv da se neprestano što dosljednije
uključuju u izgradnju
novoga, Božjega svijeta. Priopćuje im osobitu
snagu Duha Svetoga da
kao pravi svjedoci Kristovi, riječju i djelom,
hrabro svjedoče i ispovijedaju ime Kristovo i nikada se ne stide njegova
križa.
Naši mladi primit će sakramenat svete krizme
13. svibnja (subota) 2017.
u 14,30 sati u crkvi svetog Pavla u Esslingenu.

II. nedjelja kroz godinu, 15. siječnja 2017.
Misno slavlje
u crkvi St. Michael u
Sielmingen
u crkvi St. Paul
u
Esslingen
u crkvi St. Johannes u
Nürtingen

10,30 sati
12,30 sati
14,30 sati

III. nedjelja kroz godinu, 22. siječnja 2017.
Misno slavlje
Sielmingen
u crkvi St. Michael
Esslingen
u crkvi St. Paul
Kirchheim
u crkvi St. Ulrich

u
u
u

10,30 sati
12,30 sati
14,30 sati

IV. nedjelja kroz godinu, 29. siječnja 2017.
Misno slavlje
Sielmingen
u crkvi St. Michael
Esslingen
u crkvi St. Paul

u
u

10,30 sati
12,30 sati

Svijećnica, Prikazanje Gospodinovo, 2. 2. 2017.
Misno slavlje
Esslingen
u crkvi St. Paul

u

18,30 sati

V. nedjelja kroz godinu, 5. veljače 2017.
Misno slavlje
Sielmingen
u crkvi St. Michael u
u crkvi St. Paul
u
Esslingen
u crkvi St. Johannes u
Nürtingen

10,30 sati
12,30 sati
14,30 sati

VI. ned. kroz god., 12. veljače 2017. Stepinčevo
Misno slavlje
Sielmingen
u crkvi St. Michael
Esslingen
u crkvi St. Paul
Kirchheim
u crkvi St. Ulrich

u
u
u

10,30 sati
12,30 sati
14,30 sati

VII. nedjelja kroz godinu, 19. veljače 2017.
Misno slavlje
Sielmingen
u crkvi St. Michael u
u crkvi St. Paul
u
Esslingen
u crkvi St. Johannes u
Nürtingen

10,30 sati
12,30 sati
14,30 sati

VIII. nedjelja kroz godinu, 26. veljače 2017.
Misno slavlje
Sielmingen
u crkvi St. Michael
Esslingen
u crkvi St. Paul
Kirchheim
u crkvi St. Ulrich

u
u
u

10,30 sati
12,30 sati
14,30 sati
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Župni ured

Novogodišnja čestitka
Na prijelazu između stare i nove godine prebiremo u srcu sve
prošle događaje koje smo čuli ili doživjeli. Povodom smjene vremena jedni drugima izražavamo dobre želje za sreću,
zdravlje, mir i blagostanje. Naše čestitke izražavaju čovjekovu
čežnju za beskrajnom srećom koja će poništiti naše nesreće, za
tjelesnim i duševnim zdravljem koje će izliječiti sve naše bolesti, za osobnim i zajedničkim mirom koji će odagnati svaki
strah od sukoba i rata, za blagostanje bez gladi.
Svakako, novogodišnje čestitke daju naslutiti kako čovjek od
nove godine i od budućnosti očekuje više od onoga što je postigao u staroj godini i u prošlosti.
U tajni izrečene ili napisane dobre želje, u stisku ruke, zapravo pozivamo sebe i svoga bližnjega da zajedno ostvarujemo
budućnost.
Kao hodočasnici kroz vrijeme, u svoje smo ljudsko biće utkali
čežnju za beskrajnom srećom i zdravljem, za vječnim mirom
i blagostanjem, koju nam jedino može darovati naš Stvoritelj,
čija smo živa slika i prilika.
U punini vremena, kada su se navršili dani da mijenjamo stare
za nove kalendare, dragi vjernici, doživljavamo novu godinu
kao novi Božji poziv da gradimo novu budućnost.
Ulazak u novu godinu za nas je nova zagonetka koju trebamo
otkriti. Ako je vrijeme u koje ulazimo – neizvjesno, barem znamo da je Božja pomoć – sigurna. Pouzdavajući se u Božju pomoć, bez bojazni možemo otvoriti stranicu novoga kalendara.
Poželimo jedni drugima da nas blagoslovi dobri Bog svojim
svetim blagoslovom, da nas čuva od svakoga zla. Neka nas
dobri Otac licem svojim obasja, nas koji smo staru godinu završili u božićnom blagoslovu.

Esslingen

Untere Beutau 8-10
73728 Esslingen
Tel 0711/ 35 58 07
Fax 0711/ 35 57 94
e-mail hkz-es@gmx.de
web www.hkz-es.de
Uredovno vrijeme
srijeda od 9 do 12 sati
četvrtak od 9 do 12 sati
petak od 8 do 12 sati

Filderstadt

Blumenstrasse 19
70794 Filderstadt
Tel 07158/ 95 69 708
Fax 07158/ 95 69 708
Uredovno vrijeme
utorak od 10 do 12,30 sati
petak od 14 do 16,30 sati

Kirchheim

Schlierbacher Str. 23
73230 Kirchheim
Tel 07021/ 92 14 144
Tel 0711/ 35 58 07
Uredovno vrijeme
srijeda od 9,30 do 12 sati
petak od 10 do 12 sati

Nürtingen

AMEN

Vendelaustrasse 30
72622 Nürtingen
Tel 07022/ 7089240
Tel 0711/ 35 58 07
Uredovno vrijeme
utorak od 15 do 18 sati
četvrtak od 9 do 12 sati
Župnik
Fra Josip Kulović
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Pastoralni referenti
Ivan Ivanković
Mob. 0176 51382641
ivan.ivankovic@gmx.de

Željko Galić

Mob. 0157 74642058
zeljko.galic@gmx.de

