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M ü n c h e n  *  ob nedeljah ob 17:00  
Asamkirche, Sendlinger Str. 32,  80331 München 

5. nedelja med letom *  za vse farane 

6. nedelja med letom *  + Janez Celarc 

7. nedelja med letom *  - 

8. nedelja med letom *  - 
______________________________________________________________________________ 

 
 
 

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

5. nedelja med letom *  - 

6. nedelja med letom *  - 

7. nedelja med letom *  - 

8. nedelja med letom *  - 
______________________________________________________________________________ 

 
 
 

W a l d k r a i b u r g *  sobota pred 1. in 3. ned. ob 17:00  
Christkönig,  Karlsbader Str. 1, 84478 Waldkraiburg 

5. nedelja med letom *  - 

7. nedelja med letom *  - 
______________________________________________________________________________ 

 
 
 

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

5. nedelja med letom *      MAŠA ODPADE ! 
7. nedelja med letom *  + Alojz Vajdl  

______________________________________________________________________________ 
 
 
 

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

(vhod v kapelo s Hermann-Löns-Str.) 

6. nedelja med letom *  - 
______________________________________________________________________________ 

 
 
 

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

8. nedelja med letom * - 
______________________________________________________________________________ 

 
 
 

 

Spoštovani farani! 
Proti koncu januarja je bila javnosti 
predstavljena študija o spolnem nasilju 
nad otroki s strani duhovnikov, diako-
nov, cerkvenih uslužbencev v nadškofi-
ji München-Freising. Vzbudila je veliko 
zanimanje medijev in javnosti. V nepo-
srednih odzivih so odmevali predvsem 
izrazi pretresenosti, žalosti in sramu 
pri predstavnikih Cerkve ter splošnega 
zgražanja nad temi hudodelstvi. In ta-
ko je prav. Obsodba je zadela storilce 
in še bolj predstojnike, ki niso zaščitili 
otrok pred njimi. Beremo o škandalu v 
ustanovi, ki velja za merilo nravnosti. 
Temna senca je padla na vso Cerkev.  
Kristjani govorimo o grehu. In prizna-
vamo nemoč, da bi se mu mogli popol-
noma izogniti. Zmrazi nas ob hudobiji 
znotraj cerkvene strukture, kot je to iz-
razil kardinal Marx, ki je prevzel odgo-
vornost in obžaloval trdosrčnost do tr-
pljenja žrtev. Zagotovil je preobrazbo. 
Kristjani pravimo temu spreobrnjenje, 
kar pa je možno samo z iskrenostjo v 
vesti in Božjo pomočjo. Človeško sodi-
šče odmeri kazen, Bog pa tudi odpušča 
skesanemu grešniku. Izstop iz Cerkve 
je obup, molitev za ta dar je nov up.  
Dejstvo, da je nadškofija sama naročila 
študijo, pove, da želi resnico in pravico.  

župnik Janez  

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  ~  februar 2022 Slovenske maše  ~  marec 2022 

 

M ü n c h e n  *  ob nedeljah ob 17:00  
Asamkirche, Sendlinger Str. 32,  80331 München 

1. postna nedelja *  za vse farane 

2. postna nedelja *  ++ Jelka, Jože Pavc, Teodor Oček 

3. postna nedelja *  + Janez Celarc 

4. postna nedelja *  - 
______________________________________________________________________________ 

 
 
 

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

1. postna nedelja *  - 

2. postna nedelja *  - 

3. postna nedelja *  - 

4. postna nedelja *  - 
______________________________________________________________________________ 

 
 
 

W a l d k r a i b u r g *  sobota pred 1. in 3. ned. ob 18:00  
Christkönig,  Karlsbader Str. 1, 84478 Waldkraiburg 

1. postna nedelja *  - 

3. postna nedelja *  - 
______________________________________________________________________________ 

 
 
 

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

1. postna nedelja *  + Alojz Vajdl 

3. postna nedelja *  - 
______________________________________________________________________________ 

 
 
 

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

(vhod v kapelo s Hermann-Löns-Str.) 

2. postna nedelja *  - 
______________________________________________________________________________ 

 
 
 

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

4. postna nedelja *  - 
______________________________________________________________________________ 



chen), in v cerkvi sv. Monike (Ingolstadt) so v 

zimskem času do pomladi ob 17:00 h.  
_____________________________________________________________________________ 

 

Maše med tednom v župnijski kapeli   
so redno ob sredah in na prvi petek v mesecu, za-
povedane praznike in nekatere godove narodnih 
zavetnikov po slovenskem liturgičnem koledarju. 
V  zimskem času so maše ob 17:00.  
02.02.  Jezusovo darovanje, svečnica  
04.02.  prvi petek v mesecu 

_____________________________________________________________________________ 
 

Maše z udeležbo vernikov 
Porast okužb s korona virusom je nepričakovano 
visok, bolnišnice so na robu zmogljivosti. V cerk-
vah pri maši še vedno veljajo dosedanji predpisi. 
Lahko pa se to hitro spremeni, zato prosimo za 
budno pozornost. Nujno je treba nositi masko pri 
vstopu v cerkev in izhodu iz nje. V klopi jo verniki 
lahko snamejo, le pri petju jo je pametno spet na-
deti vsaj na usta.  S tem zavarujemo sebe in ljudi 
okrog sebe in omejimo nevarnost okužbe. Marsi-
kdo to težko prenaša, je pa pravično in do vseh 
ostalih pošteno, če se držimo predpisanega reda.  

_____________________________________________________________________________ 
 

ŽPS ~ odgovornost za župnijo   
Članom župnijskega sveta se izteka 4 letni man-
dat. Pripraviti moramo nov izbor. Voliltve bodo 
20. 03. 2022. Priprava volitev pa zahteva kar ne-
kaj dela. Zanj je odgovoren volilni odbor. 
Potrebno pa je tudi sodelovanje faranov pri nabo-
ru kandidatov in volilni udeležbi. Glavno nalogo 
ima volilni odbor, ki je ustanovljen in je sprejel 
skrb za urejen postopek priprave in izvedbe voli-
tev. Upoštevati je treba navodila münchenske 
nadškofije. Pri razpošiljanmju volilnega materia-
la bo precej dela in bomo veseli vsakega pomočni-
ka. Dobro je, če stopimo skupaj, ko je treba kaj 
narediti za slovensko župnijo. Hvala vnaprej.  

_____________________________________________________________________________ 
 

Dan slovenske kulture       |08.02.| 

Posebne prieditve spet ne bo v takšnem obsegu, 
kot smo bili vajeni pred pandemijo. Vsakakor pa 
bo v sredo 9. februarja maša za domovino v kape-
li župnijskega doma ob 17 h.  

_____________________________________________________________________________ 
 

Seja župnijskega sveta 
bo v petek 11. februarja 2022 ob 17:00.  

_____________________________________________________________________________ 
 

pepelnica         |02.03.| 

Na pepelnično sredo se začenja postni čas. Ta dan 
je strogi post. Odrasli verniki se zdržijo mesa in 
zaužijejo le en poln obrok hrane.  

_____________________________________________________________________________ 
 

Postna duhovna obnova       |12.03.| 

Bo v soboto 12. marca. Ker ne kaže na izboljšanje 
razmer s korono, bo srečanje v župnijski kapeli 
skrčeno na eno uro in pol. Začetek ob 17:00 h.  
 

Kako molimo pred Najsvetejšim? 

V tišini lahko preprosto zremo Jezusa, lahko pa se z 
njim pogovarjamo iz dna svojega srca in misli. Še toliko 
bolj pa smo povabljeni, da Jezusu prisluhnemo in mu 
pustimo, da nas nagovori, tolaži, nam daje moči in nas 
spreminja. Kot je pravil arški župnik Vianej »je človek 
pred Najsvetejšim kot stvarstvo pred Stvarnikom, ki 
osupne pred veličino Boga.« To je tisti kraj zaveze in 
molitve, kjer se srečamo z Jezusom. 
Pomoč za bolj plodno molitev so lahko tudi razne po-
božnosti, ki jih Cerkev že dolgo uporablja, npr. branje 
Božje besede, molitev rožnega venca ali molitev litanij. 
Skupaj lahko tudi pojemo slavilne pesmi, ki odražajo 
našo molitev. Veliko je oblik in načinov, kako preživeti 
čas pred Najsvetejšim in vsak lahko sam odkriva, kaj 
mu v danem trenutku pomaga, da lažje vstopa v odnos 
z Jezusom. 

_____________________________________________________________________________ 
 

 Sveti Jožef, Jezusov rednik       |19.03.| 

God svetega Jožefa je dan velikega zavetnika oče-
tov. Najbolj odgovorna naloga v življenju velike 
večine mož. Sv. Jožef je zgled in priprošnjik.  

_____________________________________________________________________________ 

Jezusovo darovanje ~ svečnica |02. 02.|  
Jezus se je daroval za nas in naše odrešenje. Tako 
dobi poseben pomen tudi darovanje Jezusa v tem-
plju. Liturgija tega praznika poudari prav to. 
Zanimiva je podobnost vstopa v cerkev na cvetno 
nedeljo in svečnico. Obakrat se verniki zberejo na 
primernem kraju zunaj cerkve. Tu se začne češče-
nje Odrešenika, po katerem sledi procesija. Na 
svečnico pojemo spev: Naš Gospod prihaja z mo-
čjo, razsvetlil bo oči svojih služabnikov. Aleluja. 
Po nagovoru je blagoslov sveč in duhovnik pova-
bi: Pojdimo v miru Gospodu naproti. Pri vstopu se 
poje pesem: Kristus je luč v razsvetljenje vseh na-
rodov. Pri oltarju sledi vstopni mašni spev: Kliče-
mo si v spomin, o Bog, tvojo dobrooto sredi tvoje-
ga svetišča. Će ni pevcev, bere besedila duhovnik 
ali njegovi pomočniki. Spevi razkrivajo vsebino 
obreda in nas uvedejo v slavje. Liturgija je veliko 
bogastvo Cerkve, ki prenaša izkušnjo vernikov iz 
zgodovine v sedanjost. To z udelezbo in sodelova-
njem tudi danes dopolnjujemo. Življenjske razme-
re se spreminjajo z rastočim znanjem, razvojem 
tehnologij in humanizma, kar nujno  spremlja tu-
di  duhovni razvoj. Kristjani poskušamo naše živ-
ljenje spravljati v sklad z evangelijem, z Bogom.  

_____________________________________________________________________________ 
 

Nedeljske maše v Münchnu in Ingolstadtu 
v cerkvi sv. Janeza Nepomuka (Asamkirche, Mün-

MED NAMI POVEDANO   ~  oznanilo Slovenske katoliške 

župnije München, Liebigstr. 10, 80538 München,  T 089. 221 

941, F 089. 219 379 016,  www.skgmuc.com   ~  e-pošta:  

slowenischsprachige-gemeinde.muenchen@ebmuc.de   |  

Odg. Janez Pucelj, župnik,  tel. 089.2193 7900, m.tel. 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. 

ta mesec obvestila sporočila 
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