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München: 
Heilig Geist, 
Tal 2, 80331 
München 
 
 
 
 
 
 

Waldkraiburg: 
Christkönig, 
Karlsbader  
Str. 1,  84478 
Waldkraiburg  
 
 
 
 
 
 

Freilassing:  
Herz Jesu  
Missionare,  
Reichenhaller 
Str. 26 , 83381 
Freilassing 
(vhod s Her-
mann-Löns Str.) 
 
 
 
 
 
 

Ingolstadt:  
St. Monika,  
Allensteiner 
Str. 6,  85053 
Ingolstadt  
 
 
 
 
 
 

Nürnberg:   
St. Stefan, 
Waldluststr. 
70, 90480 
Nürnberg 
 
 
 
 
 
 

Neutraubling: 
St. Michael,  
St. Michael 
Platz 4,  
93073  
Neutraubling 
 
 
 
 
 
 

4. postna nedelja 
NE 10:00  F r e i l a s s i n g  

m:   

NE 15:30  M ü n c h e n  
m:  + Jelka in Jože Pavc, + Teodor Oček 

NE 17:00  I n g o l s t a d t  
______________________________________________________________________________ 

 
 
 

5. postna nedelja    
SO 20.03. 17:00  Waldkraiburg  

m:  - 

NE 11:15  N ü r n b e r g  
m:   

NE 15:30  M ü n c h e n   
m:   

NE 17:00  I n g o l s t a d t  
______________________________________________________________________________ 

 
 

cvetna nedelja  
SO 27.03. 16:00  Neutraubling  

m:   

NE 15:30  M ü n c h e n   
m:  + Angelca Vesel in Ana Mrak 

NE 17:00  I n g o l s t a d t  
______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 
 
 

veliki četrtek  
ČE 19:00 M ü n c h e n   

Obhajanje zadnje večerje  
______________________________________________________________________________ 

 
 

veliki petek  
PE 15:00 M ü n c h e n   

Bogoslužje odrešilnega trpljenja in smrti  
______________________________________________________________________________ 

 
 

velika sobota  
SO 22:00 M ü n c h e n   

Vigilija, noč bdenja  - oznanilo vstajenja 
in vzid velikonočne luči 

______________________________________________________________________________ 
 
 
 

velika noč  
NE 11:15  N ü r n b e r g  

m:   

NE 15:30 M ü n c h e n   
m:  za vse farane 

NE 17:00  I n g o l s t a  d t  
______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

5. ned. med letom 
SO 06.02. 17:00  Waldkraiburg  

m:  

NE 11:15  N ü r n b e r g  
m:  + Tikvič in Smej 

NE 15:30  M ü n c h e n  
m:  za vse farane 

NE 17:00  I n g o l s t a d t  
______________________________________________________________________________ 

 
 
 

6. ned. med letom 
NE 10:00  F r e i l a s s i n g  

m:   

NE 15:30 M ü n c h e n   
m:   

NE 17:00  I n g o l s t a d t  
______________________________________________________________________________ 

 
 
 

1. postna nedelja    
SO 20.02. 17:00  Waldkraiburg  

m:  - 

NE 11:15  N ü r n b e r g  
m:  + Mrakič 

NE 15:30  M ü n c h e n  
m:    

NE 17:00  I n g o l s t a d t  
______________________________________________________________________________ 

 
 

2. postna nedelja    
SO 27.02. 16:00  Neutraubling  

m:   

NE 15:30  M ü n c h e n   
m:   

NE 17:00  I n g o l s t a d t  
______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 
 
 

3. postna nedelja    
SO 06.03. 17:00  Waldkraiburg  

m:   

NE 11:15  N ü r n b e r g  
m:  + Strmšek, Jerman in Zgubič 

NE 15:30 M ü n c h e n   
m:  za vse farane 

NE 17:00  I n g o l s t a d t  
______________________________________________________________________________ 

 
 
 

Hvala vsem za zvestobo v molit-
vah in pri daritvi svete maše. Du-
hovna skupnost je naša moč in 
tudi tako nas Jezus povezuje v ča-
su preizkušnje še z večjo močjo.   
Tudi brez teh omejitev se velika 
večina slovenskih katoličanov v 
naši župniji ne more redno ude-
ležiti slovenske maše. Predaleč je 
do tistih nekaj krajev, kjer jo ob-
hajamo. In tisti, ki jo imate blizu 
ali se potrudite, da pridete v slo-
vensko skupnost praznovat sre-
čanje z Gospodom, lahko v tem 
času začutite, kako pomembna je 
duhovna vez med nami. Duh ob-
likuje in gradi notranjo moč žup-
nijskega občestva. 
 
 

 

  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

maše z udeležbo vernikov 
Zadnji ukrepi nemških oblasti, ša 
posebej na Bavarskem, predpisu-
je nošenje maske FFP2 na javnih 
mestiih in seveda tudi v cerkvah. 
Otroci od 6 do 15 leta morajo po-
kriti nos in usta, ni pa obvezna 
prav ta maska. Maska je obvezna 

 

Dragi farani!  
Ob vsem tem, kar sem nam je pri-
merilo tik pred božičem in okrog 
novoletnih praznikov ter obvla-
duje vse javno življenje ves mesec 
januar, gotovo ni nikogar, ki bi si 
ne želel sprostitve. Sedaj že vemo, 
da bomo morali potrpeti in zdr-
žati do sredine februarja, potem 
pa bi si res želeli, da bo življenje 
postalo kolikor toliko normalno.  
Tako, kot je bilo pred korono, pa 
zagotovo ne bo prav kmalu. Upa-
mo le to, da bo cepivo čim prej na 
razpolago najbolj ogroženim lju-
dem. Upanje ostaja in prav je, da 
ga gojimo v sebi in podpiramo 
pri tem tudi ljudi okrog sebe. 
Omejitve in izogibanje stikom tu-
di z najbližjimi je utrudilo ljudi, 
odrasle, ostarele in otroke. Slo-
venske župnijske skupnosti v 
Münchnu in na podružnicah so 
precej utrpele na ta račun. Bili pa 
smo hvaležni, da ni bilo treba po-
vsem odpovedati maš. Zbiramo 
se v precej manjšem številu kot 
prej, vendar vsakokrat molimo in 
priporočamo vse, ki ne morete 
priti ali pa se udeležite nedeljske 
maše v bližnji cerkvi, kjer živite. 

H v a l n i c a  s t a r e g a  
S i m e o n a  
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pri vstopu v cerkev, ves čas med 
mašo in pri izhodu iz nje. Ljudsko 
petje je prepovedano, poje le 
kantor na koru.  
Blagoslov sv. Blaža bo duhovnik 
v nedeljo po godu podelil vsem 
navzočim hkrati od oltarja. Tako 
je navodilo škofov na Bavarskem. 
Druga odredba zadeva obred pe-
pelenja. Na pepelnico in prvo po-
stno nedeljo pri tem spokornem 
obredu duhovnik od oltarja za 
vse izreče obredno besedilo: 
Spreobrnite se in verujte evan-
geliju. Potresanje pepela na gla-
vo vsakemu, ki pristopi kot je obi-
čaj, se vrši brez besed.  
 

Maše v župnijski kapeli 
so redno ob sredah in na prvi pe-
tek v mesecu ob 18. uri.  Prav ta-
ko na zapovedane praznike.  Gle-
de zaščite pred covid-19 veljajo 
pravila kot v cerkvah. Poleg red-
nih tedenskih maš bo v kapeli 
maša še :  
2.2. Jezusovo darovanje, svečnica 
17.2. pepelnica   
19.3. sv. Jožef  
25.3. Gospodovo oznanjenje  
 

obredi velikega tedna: 
1.4. veliki četrtek  
2.4. veliki petek  
3.4. velika sobota, vigilija 
 

Postna duhovna obnova 
V načrtu je za konec tedna pred 
prvo postno nedeljo. Traja od 
petka 19. 2. zvečer do 1. postne 
nedelje 21. 3. pri večerni maši v 

župnijski kapeli. Močno željo in 
upanje imamo, da nam takrat ne 
bo več tako zelo v napoto kužna 
bolezen, da bo torej ustavljen po-
hod virusa in se bomo lahko sre-
čali brez mask in bojazni pred 
nevarno boleznijo. Natančnejši 
spored bomo objavili pri mašnih 
oznanilih in na spletnih obvesti-
lih, ko bo jasno ali je PDO možna 
v dosedanji obliki, ali pa bomo 
morali prilagoditi program kon-
kretnim razmeram. Ker je to du-
hovno spodbudni dogodek, ki ima 
v naši župniji zelo dolgo tradicijo,  
je dobro in prav, če v ta namen 
tudi molimo in prosimo Boga za 
uspeh naših prizadevanj.  
 

Slovenska šola in vrtec  
Do konca februarja so odpoveda-
ne vse dejavnosti v župnišču, tako 
tudi šolska srečanja. Ko prejme-
mo navodila, ki bodo veljala od 
tega roka dalje, bomo obvestili 
starše, kako bomo nadaljevali s 
poukom v Župnijski slovenski šoli.  
 

*********************  
 

Prešernova proslava 
Dan slovenske kulture nam Slo-
vencem veliko opomeni. Vendar 
vse tako kaže, da ga letos spet ne 
bomo mogli praznovati s pose-
bno proslavo in srečanjem v žup-
njski dvorani. Morda nam uspe 
obeležiti ta prazunik na kakšen 
drugačen način ali pripraviti kul-
turni dogodek in srečanje kasne-
je, ko bodo razmere to dopuščale.  
 

p o s t  
 

S pepelnico 
se začenja 
postni čas.  

To je 
spokorna 

priprava na 
veliko noč. 
Čas hrepe-
nenja po 

osebni sreči. 
Taka je 

vsebinska 
razlaga 

posta. Gre 
namreč za 

odpoved, ki 
ne mori, ne 
muči duha, 
ampak ga 
sprošča za 
življenje, ki 
prihaja med 

nas z 
velikonočno 
skrivnostjo. 
Postni čas je 

praktično 
odkrivanje, 
kaj potre-
bujemo in 

čemu se naj 
odrečemo, 

da bi postali 
deležni tiste 

sreče,  
ki je napro-
daj ni nikjer.  

 
Stogi post je 
na pepelnico 
in na veliki 

petek.  

*
*
*
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svečnica 
V Katoliški Cerkvi 2. februarja pra-
znujemo Jezusovo darovanje v tem-
plju ali svečnico. Prvotno ime praz-
nika je bilo Marijino očiščevanje. Ob-
rednemu predpisu se je podredila tu-
di Marija in se s tem pokazala za Go-
spodovo deklo, ki izpolni Božjo posta-
vo. Zapis o tem dogodku se v Svetem 
pismu nahaja v Lukovem evangeliju. 
Spomin na ta dogodek je prva Cerkev 
v Jeruzalemu obhajala že ob koncu 4. 
stoletja. Praznovanje je bilo zelo slo-
vesno: obsegalo je procesijo, pridigo 
in mašo. V ljudskem praznovanju je 
stopilo v ospredje proslavljanje Kri-
stusa, ki ga je Simeon v svojem hvalo-
spevu imenoval »luč v razsvetljenje 
poganov«. Tako se je uveljavil običaj 
blagoslavljanja sveč in procesija s 
svečami. Po tem obredu »je praznik 
dobil ime svečnica oziroma praznik 
luči. Hrepenenje po svetlobi je med 
prvobitnimi hrepenenji človeške na-
rave.  
S praznikom Gospodovega darovanja 
je povezano tudi redovništvo in Bogu 
posvečeno življenje v Cerkvi. Smisel in 
namen Bogu posvečenega življenja v 
redovni skupnosti lahko razumemo 
samo v veri. Redovnice in redovniki se 
z zaobljubami k določenemu načinu 
življenja dajo celostno na razpolago 
Bogu in zato lahko tudi bolj svobo-
dno in neovirano služijo bližnjim. 

Župnijska pisarna     (Lehel, U4/5, Tram 16)  
Uradne ure so od ponedeljka do petka od 9.00 
do 11.00 in od 14.00 do 16.30 h ter po 
dogovoru.  
Prva naša naloga je oskrba vernikov z Božjimi da-
rovi. Po svojih močeh in pristojnostih nudimo tudi 
pomoč pri urejanju socialnih vprašanj. *  Prilika 
za pogovor o željah in potrebah faranov je na žu-
pnijskem uradu, ob mašnih srečanjih,  in vsak čas 
po telefonu. *  Svete maše naročite župniku pri 
srečanjih ali po telefonu.  
Knjižnica je odprta ob uradnih urah in po 
dogovoru.   

Generalni konzulat R. Slovenije.  Lindwurmstr. 14,  
80337 München, T. 089.5439819, 5439481,  
F 5439483.  Uradne ure: pon., sre. in pet. 9:00 do 12:00 
h, sreda: 15:00 do 17:00.  

MED NAMI POVEDANO   ~  oznanilo Slovenske katoliške župnije München.  Liebigstr. 10, 80538 Mün-
chen,  tel. 089. 221 941, faks 089. 2193 79016,  Spletna stran: www.skgmuc.com,    e-naslov:   
slowenischsprachige-gemeinde.muenchen@ebmuc.de  ~   Odg. J. Pucelj, župnik, tel. 089.2193 7900, 
pren. t. 0173 9876 372, e-naslov: jpucelj@msn.com ali jpucelj@web.de.   ~    Monatsblatt der Sloweni-
schen kath. Gemeinde München,  Slowenen-Seelsorge in (Erz-)Bistümern München, Bamberg, Eichstätt 
und Regensburg.     ~     Naročnino za Našo luč in druga glasila, darove za župnijo, Karitas, misijone, 
dobrodelnost, župnijsko šolo, podporo župnijam in ustanovam v Sloveniji ... nakažite na račun: Pucelj 
Janez (kirst), Bank im Bistum Essen, IBAN: DE96 3606 0295 0020 9400 26, BIC: GENODED1BBE,  

Molitveni namen sv. očeta    februar 
Molimo za ženske in moške, žrtve nasilja, da 
bi jih družba zaščitila, upoštevala in prislu-
hnila njihovemu trpljenju.  

Srečanje z Gospodom 
V liturgiji vzhodnih pravoslavnih Cerkva je do-

godek, ko sta Jožef in Marija prvič prinesla Jezusa 
v tempelj dobil ime »srečanje z Gospodom«. Stari 
Simon in Ana sta s hrpenenjem zrla v Odrešenika 
in srečna pripovedovala drugim svoje spoznanje 

in doživetje. Pripovedovanje o osebnem srečanju z 
Gospodom se ohranja do danes kot oznanjevalnje 

Kristusa Odrešenika sodobnemu svetu.   


