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Br. 3               Svibanj  2016. godine  
 
 

ŠESTA VAZMENA NEDJELJA 

Evanđelje po Ivanu  

U ono vrijeme reče Isus: 

 

 »Ako me tko ljubi, čuvat će moju 

riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k 

njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. 

Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva. 

A riječ koju slušate nije moja, nego Oca 

koji me posla. To sam vam govorio dok 

sam boravio s vama. Branitelj – koga će 

Otac poslati u moje ime, poučavat će vas 

o svemu i dozivati vam u pamet sve što 

vam ja rekoh.  Mir vam ostavljam, mir 

vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali ne 

kao što svijet daje. 

 Neka se ne uznemiruje vaše srce i 

neka se ne straši. Čuli ste, rekoh vam: 

‘Odlazim i vraćam se k vama.’ Kad biste 

me ljubili, radovali biste se što idem Ocu 

jer Otac je veći od mene. 

Kazao sam vam to sada, prije negoli se 

dogodi, da vjerujete kad se dogodi. 
                                         Riječ Gospodnja  

Službeno uvođenje u HRVATSKU 
KATOLIČKU MISIJU  biti će 22. svibnja 
2016. god. u 10.30 sati u crkvi u 
Beggenu.  Službeno uvođenje obavit će  
osobno mons.  Jean - Claude Hollerich, 
nadbiskup Luxemburga.  
   

PRVI PETAK U SVIBNJU  
Predlažem pobožnost prvih petaka u 
našoj H. K. Misiji.   Dakle u  petak 6. 

svibnja je prvi petak, tom prigodom 
obavljamo pobožnost SRCU ISUSOVU. 
Ispovjeđeni se pričešćujemo i toga dana 

učinimo neko dobro djelo. Dobro djelo 
je doći na svetu misu koja će biti u 
18.30 sati u crkvi u Beggenu.  

Molitva krunice u 18.00 sati.  
Ispovijed je prije sv. mise. Poslije svete 

pričesti kratka molitvena meditacija  
pred oltarskim sakramentom. Dođite i 
poklonimo se Gospodinu.  

 

DUHOVI - PEDESETNICA (15. 5.) 

 – Isus je pedeseti dan poslije uskrsnuća 

poslao obećanog Duha. I mi smo ga na 

krštenju primili. Naša duša postala je 

njegov hram. Na poseban način primamo 

Duha Svetoga u sakramentu Svete Potvrde. 

Blagdanom Duhova završava Vazmeno 

vrijeme i počinje drugi dio vremena kroz 

godinu s 7. tjednom kroz godinu. Sv. Misa 

u HKM - Luxembourg  - u Beggenu je u 

10.30. Od blagdana Duhova moli se Anđeo 

Gospodnji.   „Pošalji Duha svojega, 

Gospodine, i obnovi lice zemlje“. 

 
 

HRVATSKA INOZEMNA PASTVA  

Ovo ljeto od 4. do 15. srpnja 2016. godine  

održat će se u suorganizaciji Ravnateljstva 

dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, 

Hrvatskog katoličkog sveučilišta i 

nadbiskupskog pastoralnog instituta u Zagrebu  

LJETNA ŠKOLA HRVATSKOG JEZIKA, 

POVIJESTI I KULTURE za naše iseljenike u 

dobi od 18 do 35 godina, koji žele bolje naučiti 

jezik te se upoznati s hrvatskom poviješću i 

kulturnom baštinom.  Prijave su moguće do 10. 

lipnja 2016. na elektronsku adresu hip@hbk ili 

pismeno Ravnateljstvo, Ksaverska cesta 12-a 

HR 10000 Zagreb. Po završetku programa 

sudionici će dobiti potvrdnicu Hrvatskoga 

katoličkog sveučilišta o pohađanju Škole.   

 Ovime Vas pozivam da se zainteresirani 

prijave i popune obrazac prijave i dobiju okvirni 

raspored formacije i više informacija o tome 

kod voditelja misije u misijskom uredu HKM - 

Luxembourg. Hvala.     

 

Izdaje: HRVATSKA KATOLIČKA MISIJA 

- LUXEMBOURG 

Odgovara: Don Frok Zefiq,   dušobrižnik. 

mob. tel. 352 621 325 203, adresa: 

30, Rue du Curé  L - 1368 Luxembourg 

E-mail: frok.zefiq@gmail.com 

frok.zefiq@cathol.lu 

 

MISA NA HRVATSKOM JEZIKU SLAVI 

SE U CRKVI SV. OBITELJI U  BEGGENU 

Adresa: 191, RUE DE BEGGEN 

           1221 LUXEMBOURG 

Nakon slavlja sv.  mise pozivam sve vas dragi 

vjernici na zajedničko druženje u dvorani 

misije uz razgovor ugodni pod nazivom  

"ZAJEDNO NA KAVI"  

 



LJETNA ŠKOLA 

 
HRVATSKOGA JEZIKA, 

POVIJESTI I KULTURE 
• Imaš između 18 i 35 godina, 

• hrvatskoga si podrijetla, 

• želiš bolje naučiti hrvatski jezik, 

bolje upoznati povijesnu i kulturnu baštinu 

svoga zavičaja, 

duhovno se obogatiti i upoznati nove prijatelje? 
 

Srdačno te pozdravljamo i očekujemo 

u Zagrebu od 4. do 15. srpnja 2016. godine! 

Organizatori ljetne škole. 
 

SVETI LEOPOLD B. MANDIĆ 12. 5.  

Sveti Leopold  Bogdan Mandić, drugi 

kanonizirani hrvatski svetac. Svetac 

Rimokatoličke Crkve, svećenik, kapucin, 

poznati ispovjednik, promicatelj 

jedinstva kršćana.  Rođen 12. svibnja 

1866. Herceg Novi, Crna Gora.  

Preminuo: 30. srpnja 1942. godine.  

Leopolda Bogdana Mandića iz Herceg-

Novog,  proglasio je papa Ivan Pavao II. 

svetim 16. listopada 1983. Spomen dan 

mu je 12. svibnja.  
 

 

MISA PETKOM u 19.00 sati   
Predlažem pobožnost prvih petaka u 

našoj H. K. Misiji.   Predlažem da 
uvodimo sv. misu svakoga petka u 

crkvi  sv. Obitelji u Beggenu. U  petak 
6. svibnja je prvi petak, tom prigodom 
obavljamo pobožnost SRCU ISUSOVU. 

Ispovjeđeni se pričešćujemo i toga dana 
učinimo neko dobro djelo. Dobro djelo 

je doći na svetu misu koja će biti u 
19.00 sati u crkvi u Beggenu.  Molitva 
krunice u 18.30 sati.  Ispovijed je prije 

sv. mise. Poslije svete pričesti je kratka 
molitvena meditacija  pred oltarskim 
sakramentom. Dođite i poklonimo se 

Gospodinu. Nakon mise je druženje i 
razgovor ugodni u dvorani - 

prostorijama misije.  
 

Sutra na duhovni ponedjeljak sv. Misa je u  

Steinse-u ili Steensel u 9.30. Iza mise je procesija.  

Pozivam vas dragi vjernici na misu i procesiju    
 

Prije  sv. mise moli se krunica. Nedjeljom od 

10.00 sati a petkom od 18.30 sati.  

 Za vrijem krunice prilika je za svetu ispovijed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


