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NAŠE ZAJEDNICE

Hrvatska katolička misija iz
Darmstadta sudjelovala je kao
suorganizator „Hrvatskog tjed-

na kulture“ u gradu Darmstadtu. Radi-
lo se o jednoj od najvećih prezentaci-
ja hrvatske kulture u Njemačkoj uoči
pristupa R. Hrvatske Europskoj Uniji. U
Darmstadtu je u toj prigodi gostovao
i Nacionalni ansambl narodnih pleso-
va i pjesama Hrvatske „Lado“. Na
spektakularnom večernjem koncertu, u
subotu 25. svibnja, u lijepom ambi-
jentu sportske dvorane Böllenfalltor u
Darmstadtu, oko 1500 posjetitelja iz
cijele srednje Njemačke, ali i udalje-
nijih gradova velikim je pljeskom is -
pratilo svaki nastup ansambla „Lado“.
Prekrasne nošnje i velika profesional-
nost jednostavno su oduševili posjeti-
telje. Članovi „Lada” na kraju nisu
smjeli s pozornice bez da otplešu još
nekoliko dodatnih plesova. U ime 
organizatora priredbe, HKM Darm-
stadt i Hrvatskog svjetskog kongresa u
Njemačkoj, goste su pozdravili fra
Nediljko Brečić i mr. Edi Zelić. Veliko
„hvala“ zaslužili su svi pomagači iz
HKM Darmstadt, župskog vijeća i
„Croatije“ Griesheim, koji su se pob -
rinuli da večer proteče u što bo ljem
skladu. I protekla je. Za pamće nje!
Nakon „Lada“ zabavu je nastavio do
u sitne jutarnje sate Robert Čolina sa
svojim bandom.

I kada se mislilo da je koncert u
poznatoj dvorani Böllenfalltor bio
vrhunac „Hrvatskog tjedna kulture“,
onda je uslijedilo u nedelju 26. svib -

nja sv. misno slavlje u crkvi Sv. Fideli-
sa. U veličanstvenom ambijentu s „La-
dom“ u narodnim nošnjama i pod
vodstvom prelata i generalnog vikara
biskupije Mainz Dietmara Giebel -
manna te voditelja misije fra Nediljka
Brečića, delegata za hrvatsku pastvu
u Njemačkoj vlč. Ivice Komadine te
njemačkog, poljskog i talijanskog žup-
nika slavjeno je misno slavlje u znak
zahvalnosti za veleban događaj

Mainzu. „Od vas Hrvata mi Nijemci
možemo puno toga naučiti. Možemo
naučiti kako se cijeni obitelj, kako se
cijeni svoj jezik, vjera i kultura, može-
mo naučiti kako roditelji s djecom u
naručju mogu doći u crkvu na sv. mi-
su“, kazao je mons. Giebelmann. Nje-
mu su fra Nediljko Brečić i mr. Edi 
Zelić, predsjednik župskog vijeća, pre-
dali prigodnu dvojezičnu monografi-
ju o ansamblu „Lado“. 

Valja podsjetiti kako su Hrvatski
kulturni dani održani u Darmstadtu od

DARMSTADT Gostovanje ansambla „Lado“

hrvatske kulture i u znak zahvalnosti
sv. Leopoldu Mandiću, zaštitniku HKM
Darmstadt.

„Lado“ je otpjevao cijelu misu i ve-
ćinu vjernika dirnuo do suza. Sjajni
aranžmani i izuzetni vokali nisu osta -
vili ravnodušnim ni generalnog vikara
iz Manza koji je poželio nastup našeg
ansambla u katedrali Sv. Martina u

18. do 26. svibnja. Tijekom dana pre-
davanje je održao istaknuti hrvatski
znanstvenik koji djeluje u Njemačkoj
prof. dr. Ivan Đikić o izazovima zna-
nosti u borbi protiv raka. Predstavlje-
na je i knjiga spisateljice Jagode Ma-
rinić te je predstavljena Hrvatska i pod
vidom filma, glazbe, kulture i politike. 

www.franjevci-split.hr

REUTLINGEN Radosni dar hrvatskim zajednicama

Prvu sv. Pričest primilo je u crkvi
Sv. Wolfanga  u Reutlingenu, 15.
lipnja, trideset sedmero prvopri-
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česnika — 20 dječaka i 17 djevojčica
i sve tri hrvatske katoličke zajednice:
Reutlingen, Metzingen i Tübingen.

Djeca su u svečanom prolazu u prat nji
roditelja pjesmom dočekana u prepu-
noj crkvi. Misno slavlje predvodio je
voditelj zajednica vlč. Ante Kutleša. U
propovijedi je vlč. Ante Kutleša rekao
da je to najradosniji dar za naše za-
jednice i čitav hrvatski narod, jer do -
živjeti Isusa u maloj bijeloj hostiji je
najveća radost za svakoga od njih.
Nakon sv. mise djeci su uručeni pri-
godni darovi i čestitke za najrados niji
dan u njihovu životu. Vjernika, rodbi-
ne i uzvanika bilo je iz Hrvatske, BiH
i mnogih europskih zemalja koji su
nasta vili slavlje do kasno u noć. Sut-
radan, po običaju djeca su posjetila
sa svojim vjeroučiteljima park prirode
„Trips Trill“ u pratnji pastoralne surad-
nice s. Mirjam Laco.  Ante Kekez
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