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POČETAK NOVE LITURGIJSKE 
GODINE - ADVENT DOŠAŠĆE 2016.  

Božiću prethodi priprava. 
Crkvena priprava se zove 

advent ili došašće, a 
počinje prvom nedjeljom 
adventa.  Posebno, u 

domovini,  označuju mise 
zornice. U naše vrijeme 
sve prisutniji znak 

adventa, koji ukazuje na 
Božić, postaje adventski vijenac. Četiri 

nedjelje možemo nazvali: LJUBI, 
KRENI, DARUJ, PRIMI!  
Kroz četiri nedjelje došašća molimo na 

naše nakane. 
LJUBI, kako? 1. Budilica zvoni, ustani.  

2. Izmoli jutarnju.  3. Ono što radiš, 
radi.  4. Budi pažljiv.  5. Budi točan.  
6. Budi marljiv.  

KRENI, kako krenuti? 1. Neurednu 
sobu počisti. 2. Zaostatke nauči. 3. S 
posvađanim razgovaraj. 4. Bolesnog 

prijatelja pohodi. 5. Facebook skrati.  
6. Sv. Misu ne zaboravi.  

DARUJ,  što? 1. Pogled. 2. Osmijeh.  
3. Ruku. 4. Znanje. 5. Žrtvicu. 6. Sebe.  
PRIMI, koga? 1. Isusa.  

 

ČETIRI SVIJEĆE  

Četiri svijeće gore polako  

Ako dobro poslušaš  čut ćeš kako  razgovaraju.  

Prva kaže: Ja sam MIR!  

„Nitko ne može sačuvati  moje svijetlo.  Ja 

mislim da ću se ugasiti.“ Njezin plamen postade 

manji i manji i  konačno se svijeća ugasi.  

Druga kaže: Ja  sam  POVJERENJE!  

„Ja se najbrže gubim tako da nema smisla da 

dalje gorim.“ Kad to reče lagani vjetrić puhnu i  

svijeća se ugasi.  

Treća svijeća kaže: Ja  sam LJUBAV:  

„Nemam više snage. Ljudi me  ignoriraju ne 

shvaćajući koliko sam važna. Zaborave voljeti 

one koji su im najbliži.“ I tako se ugasi i treća 

svijeća.  

Tada dođe jedno dijete i vidi, da tri svijeće više 

ne gore.  „A joj, zašto ste se ugasile?"  

 Rastuži se dijete..  

Na to reče četvrta svijeća:   

"Ne boj se, dok ja  gorim možemo sve  ostale 

svijeće opet upaliti.   

Neka plamen nade ostane uvijek s nama. 
 

Probe pjevanje:  Probe liturgijskog 

pjevanja bit će petkom u 19.30 sati. 
Ovime pozivam sve koji žele pjevati 

Bogu na slavu i vjernicima na ugodno 
slavlje Dana Gospodnjeg. Sviranje i 
pjevanje vodi ob. Stanković, koji se 

žrtvuju za dobrobit naše Misije 
besplatno tj. dragovoljno. Njima i svim 

članovima zbora hvala.   
 

PRVI PETAK U PROSINCU  2016.   

U petak 2. prosinca je prvi petak u 
prosincu.  Tom prigodom obavljamo 
pobožnost SRCU ISUSOVU. Ispovjeđeni 

se pričešćujemo i toga dana učinimo 
neko dobro djelo.  

ADVENSKA DUHOVNA OBNOVA 
PRIPRAVA ZA BOŽIĆ 

U Adventu - došašću organiziramo 
DUHOVNU OBNOVU - PRIPRAVA ZA 

BOŽIĆ. Časna sestra Svjetlana Rezo 
biti će voditeljica. Časna sestra 
SVJETLANA REZO karizmatičarka je, 

Božja je službenica KČER JE BOŽJE 
LJUBAVI. Obilazi svijet i propovijeda 

Evanđelje. Imamo čast, radost  što će 
biti tu od 5.  do 11. prosinca 2016. 
godine  u Luxembourgu. U našoj misiji 

u Beggenu organiziramo:  
Srijeda 7. 12. 2016.  
Krunica u 18.30 sati. Misa u 19.00 sati 

i molitveni susret u 19.30 sati.  
Četvrtak 8. 12. 2016.    

Krunica u 18.30 sati. Misa u 19.00 sati 
i molitveni susret u 19.30 sati.  
Petak 9. 12. 2016.  

Krunica u 18.30 sati. Misa u 19.00 sati 
i molitveni susret u 19.30 sati.  

Nedjelja 11. 12. 2016.  
U 10.00 sati krunica u 10.30 sati sv. 
misa i  proslava svetoga Nikole 

biskupa.   
D o b r o d o š l i .      
 

VJERONAUK - KATEHEZA  

Vjeronauk za prvopričesnike, za ispovijed i 

krizmanike PETKOM poslije mise tj. u 19.30  

Petkom u našoj misiji:  

Pola sata  MOLIMO krunicu 18.30 sati  

Pola sata SLAVIMO Boga sv. misa u 19.00 sati  

Pola sata  UČIMO  s djecom. 
 

Izdaje: HKM - LUXEMBOURG    

Odgovara: Don Frok Zefiq, dušobrižnik,  

mob. tel. 352 621 325 203, adresa:  

 16, Rue de  Vianden  L - 2680  Luxembourg    


