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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 n.  ob 18 h *  - 
______________________________________________________________________________ 

 
 
 

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 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 ob 16:00  
St. Michael, St. Michael Platz 4, 93073 Neutraubling 

4. postna nedelja *  - 
______________________________________________________________________________ 

 

Vabljeni k branju molitvene revije Magnificat, ki je v marcu brezplačno odprta za vse;   prebirate jo lahko na mobilnih telefonih, 
tablicah in drugih napravah!     *    »Vsekakor post ne vabi le k odpovedi, pač pa tudi k poglobljenemu molitvenemu življenju, kjer je 
Magnificat lahko dober pripomoček. Če pomaga vam, ga priporočite še drugim,« pravi urednik revije br. Miran Špelič in vabi, da s 
pogledom proti veliki noči povezujmo v molitvi svojo domovino in ves svet.    *    V enem od uvodnih razmišljanj br. Štefan Kožuh 
ugotavlja, da je Bog prazna beseda, če ne molimo. Ko začnemo moliti, pa Bog počasi postaja navzoč. »Kolikor več molim, toliko bolj 
je sogovornik, v meni 'zasije svetloba njegovega obličja.' Boga čutim vedno bliže, vedno bolj je živo prisoten.    *    Pa ne le to. Na vse 
začenjam gledati drugače. Dogodki, ki se odvijajo okoli mene, stvari, osebe in okoliščine, ki jih zaznavam s svojimi čuti …, vse dobiva 
nov pomen, vse je obdano s svetlobo njegove navzočnosti, zajeto v okviru njegove volje.«     *     Oglejte si na: www/magnificat.si    

Spoštovani farani!  
Nastal je resni čas. Mentalno se je tež-
ko od včeraj do danes prestaviti v real-
nost, da je vojna. Ne nekje daleč onkraj  
morja ampak tu pred vrati našega do-
ma. Od slovenske do ukrajinske meje 
razdalja ni večja kot do Beograda. Ne 
koristi veliko, če odrinemo to realnost 
iz zavesti, češ da ne poka okrog nas in 
nas ne spreletava srh ob pogledu na 
prestreljene in požgane hiše na naši 
ulici. Vojna je vedno usodno resen in 
težak čas.  
Na tako resen čas ne pomislimo vedno, 
ko slišimo besedo post. Pa je tak. To je 
čas sedmih tednov pred veliko nočjo. 
Petdeset dni je svetopisemska doba. 
Tudi binkošti so petdeseti dan po Go-
spodovem vstajenju. V obeh primerih 
gre za prelomni dogodek.  
Grob je kraj smrti. Tja polagamo telesa  
umrlih, da jim izkažemo dostojno čast 
in spoštovanje. Da bi kdo vstal iz kraja 
smrti in se vrnil v življenje, tega ljudje 
ne poznamo. Zato je Jezusovo vstajenje 
enkraten in osrednji dogodek vse 
zgodovine človeštva.  
Podoben temu je dar Svetega Duha, ko 
je zbor apostolov postal živo Jezusovo 
telo - Cerkev. Niso sami, vstali Gospod 
je in ostane med njimi do konca sveta.  
To verujemo.                        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  ~  marec Slovenske maše  ~  april 

 
 

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

5. postna, tiha nedelja *  -  

cvetna nedelja *  - 

velika noč *  - 

2. velikonočna, bela nedelja *  - 
______________________________________________________________________________ 

 
 
 

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 v mesecu ob 11:15  
St. Stefan, Waldluststr. 70, 90480 Nürnberg 

5. postna, tiha nedelja *   - 
velika noč *  - 

______________________________________________________________________________ 
 
 
 

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.) 

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 * - 
______________________________________________________________________________ 

 
 



 

Nedeljske maše v Münchnu in Ingolstadtu 
München: v cerkvi sv. Janeza Nepomuka (Asam-
kirche) ob 17 h. Od 27. 03. naprej 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. V  zimskem času so maše ob 17 h.  
02.03. pepelnica, strogi post 
04.03.  prvi petek  
25.03. Gospodovo oznanjenje 

_____________________________________________________________________________ 
 

Maše z udeležbo vernikov 
V cerkvah pri maši še vedno veljajo dosedanji 
predpisi. Prosimo za budno pozornost. Nujno je 
treba nositi masko pri vstopu v cerkev in izhodu. 
Na sedežu jo verniki lahko snamejo, le pri petju jo 
nadenemo vsaj na usta.  S tem zavarujemo sebe 
in ljudi okrog sebe in omejimo nevarnost okužbe. 
Marsikdo to težko prenaša, je pa prav in do vseh 
ostalih pošteno, če se držimo predpisanega reda.  

_____________________________________________________________________________ 
 

Postna duhovna obnova       |12.03.| 

bo v soboto 12. marca. Ker ne kaže na izboljšanje 
razmer s korono, bo srečanje v župnijski kapeli 
omejeno na eno uro in pol. Začetek ob 16:30. 
Vmes bo kratka pavza zaradi potrebnega prezra-
čevanja prostorov.  
Postni nagovor bo pripravil diakon Ralph Praus-
müller. Po pavzi sledi izpostavitev Najsvetejšega 
in češčenje. Nato sveta maša.  
 
 

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 
pobožnosti, 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. 

_____________________________________________________________________________ 
 

ŽPS ~ volitve  20. marca 2022   
Članom župnijskega sveta se izteka 4 letni man-
dat. Pripraviti moramo nov izbor. Voliltve bodo 
20. 03. 2022. Udeležba na volitvah je za večino na-
ših faranov možna samo po pošti. Volilno gradivo 
je priloženo tej pošiljki. Dodatno lahko naročite 
na župnijskem uradu, če poslano ne zadostuje za 
vse volilne upravičence pri vas. Volilno pravico 
ima vsak faran, ki je dopolnil 14 let.  
Vsak volivec ima 6 glasov. Na glasovnici označi 
največ 6 kandidatov. Glasovnico vloži v kuverto 
(Stimmzettelumschlag) in jo zalepi. Nujno potre-
bno je izpolniti izjavo (Wahlschein), ki dokazuje 
identiteto volilnega upravičenca. Izjavo s kuverto 
vloži v rdečo ovojnico. Vse skupaj izroči zastopni-
ku volilnega odbora na volišču oz. župniku ali pa 
pošlje po pošti na župnijski naslov.  Želimo si viso-
ke udeležbe slovenskih vernikov na volitvah, ker je 
to znamenje, da je slovenska katoliška skupnost 
živa in narodna župnija zaželena in potrebna.   

_____________________________________________________________________________ 
 

Sveti Jožef, Jezusov rednik       |19.03.| 

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

_____________________________________________________________________________ 

Postni čas    
Postni čas se začenja z vznemirljivim pozivom h 
kesanju in spominom na minljivost naših dni. Ni 
prijetno, vendar je prav v tem velik dar. Pravza-
prav milost, da se nam ni treba spraševati, kje je 
naš Bog. Tu je, ker nam je pred očmi Jezus, ki je 
prevzel našo šibko in minljivo naravo, naše telo. Z 
namenom, da lahko tudi mi sprejmemo, kar je 
njegovo, neminljivo. Po njem postajamo ‚božja 
pravičnost‘. Zato nas ni strah prositi: „Čisto srce, 
o Bog, mi ustvari!“. Vsakokrat, ko se obračamo h 
Gospodu, je to za nas „čas milosti in dan rešitve.“ 
Postni čas je milostni čas, ker nas postavi v veselje 
prijateljstva z Bogom.   

_____________________________________________________________________________ 
 

Postna postava       |02.03. in 15.04| 

Post iz verskega nagiba je bogočastno dejanje. To 
poznajo vsa verstva. Pri Izraelcih v stari zavezi so 
veljali strogi predpisi o postu kot pripravi na sre-
čanje z Bogom. Post je spoštoval tudi Jezus in nje-
govi učenci in je tako prešel kot spokorno dejanje 
tudi v krščanstvo. To ni shujševalna kura, ampak 
bogovdanost in spokorna in častilna molitev.  
Zdržek od mesa velja vsak petek, kar pa vsak kri-
stjan lahko nadomesti s kakšnim drugim spokor-
nim dejanjem. Strogi post je ob vstopu v postni 
čas na pepelnično sredo in na veliki petek, ko je 
gospod Jezus dopolnil svojo odrešilno daritev na 
križu.   

_____________________________________________________________________________ 

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. 

ta mesec obvestila sporočila 
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