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M ü n c h e n  *  ob nedeljah ob 18:00  
Asamkirche, Sendlinger Str. 32,  80331 München 

5. postna, tiha nedelja *  za vse farane 

cvetna nedelja *  ++ Erjavec 

veliki četrtek *  ZADNJA VEČERJA, kapela ob 19 h 

veliki petek *  OBRED V.P., kapela ob 15 h 

velika sobota *  VIGILIJA,  kapela ob 21 h 

velika noč *  - 

2. velikonočna, bela nedelja *  ++Debelak 
______________________________________________________________________________ 

 
 
 

I n g o l s t a d t  *  ob nedeljah ob 17:00  
St. Monika, Allensteiner Str. 6, 85053 Ingolstadt 

5. postna, tiha nedelja *  -  

cvetna nedelja *  - 

velika noč *  - 

2. velikonočna, bela nedelja *  - 
______________________________________________________________________________ 

 
 
 

W a l d k r a i b u r g *  sobota ob 19:00  
Christkönig,  Karlsbader Str. 1, 84478 Waldkraiburg 

5. postna, tiha nedelja *  -  

2. velikonočna, bela nedelja *  - 
______________________________________________________________________________ 

 
 
 

N ü r n b e r g *  1. in 3. nedelja ob 11:15  
St. Stefan, Waldluststr. 70, 90480 Nürnberg 

5. postna, tiha nedelja *  *Anica Premužič, 3. obl. 
velika noč *  - 

______________________________________________________________________________ 
 
 
 

F r e i l a s s i n g *  2. nedelja ob 10:00  
Herz-Jesu-Missionare, Reichenhaller Str. 26, 83381 Freilassing. 

(vhod v kapelo s Hermann-Löns-Str.) 

cvetna nedelja *  - 
______________________________________________________________________________ 

 
 
 

N e u t r a u b l i n g *  sobota ob 16:00  
St. Michael, St. Michael Platz 4, 93073 Neutraubling 

3. velikonočna nedelja * -  
______________________________________________________________________________ 

 

Velikonočno voščilo slovenskih 
škofov  
Sveti Avguštin je zapisal, da je »Gospo-
dovo vstajenje naše upanje«! Cerkveni 
učitelj je s to trditvijo želel krščansko 
občestvo okrepiti na poti vere v večno 
življenje in da ne bi ob spoprijemanju s 
trpljenjem, zlom in dejstvom smrti iz-
gubili poguma in obupali. Vprašanje 
upanja je še posebej na mestu v letoš-
njem času priprave na veliko noč, ki je 
zaznamovan z zlom vojne v Ukrajini in 
z vsemi posledicami, ki jih vojna prina-
ša za njene državljane, za Evropo in za 
ves svet. Vera v vstajenje in večno živ-
ljenje, ki jo krepi velikonočno upanje, 
temelji na zgodovinskem dejstvu Kri-
stusovega trpljenja in vstajenja od mr-
tvih. Gotovost, da bomo deležni nemin-
ljivega življenja, ne izhaja iz človeške-
ga dognanja, temveč iz Božje obljube. 
Smrt nima zadnje besede! To oznanilo 
je bistvo evangelijskega sporočila in te-
melj verovanja.  Kakor je bil obujen Go-
spod Jezus, bomo obujeni tudi mi. Sveti 
Pavel opozori na nevarnost dvoma o 
tej resničnosti in poudari: »Če pa Kri-
stus ni bil obujen, je tudi naše oznanilo 
prazno in prazna tudi vaša vera.« In 
doda: »Če samo zaradi tega življenja 
zaupamo v Kristusa, smo od vseh ljudi 
najbolj pomilovanja vredni«.                 .../... 

S L O V E N S K A  Ž U P N I J A  M Ü N C H E N  

Slovenske maše  ~  april Slovenske maše  ~  maj 

 
 

M ü n c h e n  *  ob nedeljah ob 18:00  
Asamkirche, Sendlinger Str. 32,  80331 München 

3. velikonočna n. *  za vse farane  

4. velikonočna n. *  +Marija Žlebnik, ++ Sajovic 

5. velikonočna n. *  ++ starši Šekoranja in Maček 

6. velikonočna n. *  + Magdalena Salvequard 

7. velikonočna n. *  ++Erjavec 
______________________________________________________________________________ 

 
 
 

I n g o l s t a d t  *  ob nedeljah ob 18:00  
St. Monika, Allensteiner Str. 6, 85053 Ingolstadt 

3. velikonočna n. *  - 

4. velikonočna n. *  - 

5. velikonočna n. *  - 

6. velikonočna n. *  -  

7. velikonočna n. *  - 
______________________________________________________________________________ 

 
 

W a l d k r a i b u r g *  sobota ob 19:00  
Christkönig,  Karlsbader Str. 1, 84478 Waldkraiburg 

4. velikonočna n. *  - 

6. velikonočna n. *  -  
______________________________________________________________________________ 

 
 

N ü r n b e r g *  1. in 3. nedelja ob 11:15  
St. Stefan, Waldluststr. 70, 90480 Nürnberg 

3. velikonočna n. ++Strmšek, Jerman in Zgubič  

5. velikonočna n. * + Štefan Smej, starši Smej, Tikvič 

_____________________________________________________________________________ 
 

 
 

F r e i l a s s i n g *  2. nedelja ob 10:00  
Herz-Jesu-Missionare, Reichenhaller Str. 26, 83381 Freilassing. 

(vhod v kapelo s Hermann-Löns-Str.) 

4. velikonočna n. *  -  
______________________________________________________________________________ 

 
 
 

N e u t r a u b l i n g *  sobota ob 16:00  
St. Michael, St. Michael Platz 4, 93073 Neutraubling 

7. velikonočna n. *  - 
______________________________________________________________________________ 

 
 

Velika noč je največji krščanski praznik. Ta dan se spominjamo pretresljivega čudeža in temelja naše vere, ki je vstajenje Jezusa 
Kristusa od mrtvih. Skrivnost vstajenja lahko razumemo samo v moči vere, ki je presežni Božji dar. Jezus Kristus nas je s svojim 
trpljenjem in smrtjo odrešil, kar pomeni, da greh in smrt nimata zadnje in dokončne besede v našem življenju, ampak nam je Jezus 
odprl pot v večno življenje.  Jezus je v svojem zemeljskem življenju večkrat napovedal svojo smrt in vstajenje od mrtvih.   
Po starodavni slovenski navadi so po župnijah vstajenjske procesije z Najsvetejšim.  



domestimo z drugim spokornim dejanjem. Strogi 
post je na veliki petek, ko je gospod Jezus dopol-
nil odrešilno daritev na križu.   

_____________________________________________________________________________ 
 

Nedeljske maše v Münchnu in Ingolstadtu 
München: v cerkvi sv. Janeza Nepomuka (Asam-
kirche) ob ob 18 h.  
Ingolstadt: v cerkvi sv. Monike je maša do konca 
aprila ob 17 h. Od maja do jeseni pa ob 18 h.  

_____________________________________________________________________________ 
 

Maše med tednom v župnijski kapeli   
so redno ob sredah in na prvi petek v mesecu, na 
zapovedane praznike in godove narodnih zave-
tnikov. Maše so ob 17 h.  
18.04.  velikonočni ponedeljek 
06.05.  prvi petek  
26.05.  Gospodov vnebohod  

_____________________________________________________________________________ 
 

Maše z udeležbo vernikov 
Udeležencem pri maši so priporočeni dosedanji 
predpisi. Masko nosimo pri vstopu v cerkev in iz-
hodu. Na sedežu jo verniki lahko snamejo, le pri 
petju jo je dobro nadenti vsaj na usta.  S tem za-
varujemo sebe in ljudi okrog in omejimo nevar-
nost okužbe. Trenutno ta kotira visoko.  

_____________________________________________________________________________ 
 

blagoslov velikonopčnih jedi      |12.03.| 

na veliko soboto v kapeli žup. doma ob 15 h, 17 h 
in pri vigiliji ob 21 h.  V Ingolstadtu ob 11 h.  
Namen blagoslova je, da se zavemo Božje dobro-
te, darov, ki smo jih prejeli od Boga, in da začuti-
mo Božjo bližino in njegovo navzočnost v našem 
vsakdanjem življenju. Blagoslov prebudi misel in 
hvaležnost za milosti, ki izhajajo iz velike noči, in 
nas opozori na Božjo bližino.  
Velikonočna jedila v družini ustvarjajo »Božje 
okolje« in so podoba velikonočne večerje, ki jo je 
Jezus obhajal s svojimi učenci, in hkrati podoba 
daritve sv. maše - velikonočne gostije, na katero 
smo vsi povabljeni vsako nedeljo.  

_____________________________________________________________________________ 

 

ŽPS ~ volitve   
Volitev se je udeležilo 50 volilcev. Izvoljeni so bili 
predlagani kandidati, ki so potrdili pripravljenost 
sodelovati v župniji. Člani novega župnijskega 
sveta:  dr. Gabrijela Gerber-Zupan, Franc Kukovec, 
mag. Veronika Hudobivnik, Helena Požar, Andreja 
Rustja-Moškotevc in Barbara Mars.  
Redna člana sta diakon Ralph Prausmüller in 
župnik Janez.  
Na tem mestu se zahvaljujemo bivšim članom 
župnijskega sveta za vse delo, ki so ga opravili za  
župnijo v prejšnjem sestavu.  

_____________________________________________________________________________ 
 

Velikonočno voščilo slovenskih škofov  
(nadaljevanje) 

Velikonočno jutro je glede prihodnosti človeštva 
prelomnica in začetek novega stanja. Jezus je 
vstal, da bi sam živel v nas in da bi v njem, to je z 
njegovo močjo in milostjo, bili že na tem svetu de-
ležni Božjega življenja tudi mi. Slednje se bo v pol-
nosti udejanjilo v večnosti. Ob zori velikonočnega 
jutra sta Peter in Janez našla grob prazen. 
Magdalena in druge žene so srečale vstalega Jezu-
sa; ob lomljenju kruha sta ga spoznala tudi emav-
ška učenca. Vstali Gospod se je zvečer prikazal tu-
di apostolom v zgornji izbi, nato pa še drugim 
učencem v Galileji. Tudi mi smo ob premišljevanju 
evangeljskih poročil povabljeni, da Vstalega pre-
poznamo v konkretnih življenjskih okoliščinah, ga 
sprejmemo v svoja življenja kot sopotnika, ki ima 
z nami sočutje in nas vodi v polnost življenja. 
Škofje vabimo duhovnike, redovnice in redovnike 
ter vse kristjane, da ob spoznanju lastne krhkosti 
in ob spoprijemanju z rušenjem lažne gotovosti 
gradimo krščansko občestvo in svet na zaneslji-
vem temelju upanja, ki je Vstali Kristus! Gospod je 
vstal in živi, živeli bomo tudi mi! Aleluja. 
Veselo veliko noč in naj bo Gospodov mir z Vami 
vsemi!                 msgr. dr. Andrej Saje, predsednik SŠK  

_____________________________________________________________________________ 

Veliki teden    
Na veliki četrtek zvečer kristjani praznujemo 
postavitev dveh zakramentov – zakramenta 
evharistije in mašniškega posvečenja. Jezus nam 
je pri zadnji večerji z učenci svoje telo in svojo kri 
izročil v jed in pijačo, poleg tega pa je postavil 
tudi zapoved medsebojne ljubezni. V znamenje 
tega je učencem umil noge.  
Veliki petek je edini dan v cerkvenem letu, ko ne 
obhajamo sv. maše. Ta dan se spominjamo 
Kristusovega trpljenja in smrti na križu, posebej z 
molitvijo križevega pota. V Münchnu ob 10 h pro-
cesija od cerkve sv. Mihaela na Marienplatz. Ob 
15 h obred velikega petka, med katerim pomem-
ben del zavzemajo slovesne prošnje za vse potre-
be, letos dodatek za Ukrajino, in čaščenje križa.   
Velika sobota je dan celodnevnega čaščenja 
Jezusa v Božjem grobu.  
Tudi velikonočni blagoslov jedil ima v slovenski 
tradiciji poudarjeno simboliko.  
Velikonočno praznovanje začnemo zvečer s slo-
vesnim bogoslužjem, pri katerem imata poseben 
pomen hvalnica velikonočni sveči, ki predstavlja 
vstalega Kristusa in krstno bogoslužje oz. obnovi-
tev krstnih obljub. Pri sv. maši beremo več sveto-
pisemskih besedil, ki imajo globok pomen za od-
rešenjsko zgodovino.  

_____________________________________________________________________________ 
 

Postna postava        |15.04| 

Post iz verskega nagiba je bogočastno dejanje. 
Zdržek od mesa velja vsak petek, kar lahko na-

MED NAMI POVEDANO   ~ oznanilo Slovenske katoliške 
župnije München, Liebigstr. 10, 80538 München,  T 089. 
221 941, F 089. 219 379 016,  www.skgmuc.com,  email: 
slowenischsprachige-gemeinde.muenchen@ebmuc.de   
Odg. Janez Pucelj, župnik,  T 089.2193 7900, mt. 0173 
9876 372,    e-pošta: jpucelj@msn.com,   jpucelj@web.de      
Monatsblatt der Slowenischen katholischen Gemeinde 
München   ~   Slowenen-Seelsorge in (Erz-)Bistümern 
München, Eichstätt, Bamberg, Regensburg, Passau. 

obvestila obvestila sporočila  
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