
MARIJANSKO HODOČAŠĆE NEVIGES - 

NJEMAČKA  
Duhovni ponedjeljak 5. lipnja 2017. 

godine  
Okvirni program hodočašća   
10.00 ispovijed u svetištu 

11.00 križni put 
12.00 krunica 

12.30 svečana sveta misa 
14.30 poslijepodnevno druženje 
Hodočašće se planira autobusom. Hodočasnike 

molim da se prijave odmah poslije Uskrsa 

kako bi znali organizirati autobus.  

 

Slavlje Prve Pričesti – 
Luxembourg 

23. Travnja  2017. 
Prva ispovijed za prvopričesnike 

biti će u petak 21. travnja 2017.  
 

     KRIŽNI PUT JE: 
    petkom u           18.30 sati   
    nedjeljom u       10.00 sati 
Križni put molimo zajedno s našim 

najmlađim članovima tj. s 

vjeronaučnom djecom.  HKM - Lux.  

Zajednička molitva je najbolja 

kateheza.  
 

Dana 7. svibnja Međunarodna misa u 

katedrali u Luxembourgu u 10.30 sati. Na 

toj misi smo svi pozvani.  

 

OBAVIJESTI  

HRVATSKE KATOLIČKE 

MISIJE - LUXEMBOURG    
 

Br. 20             Travanj 2017. god.     
 

C V J E T N I C A 
 
Cvjetnica je uvod u Veliki tjedan.  Slavi 

se Isusov trijumfalni ulazak u 
Jeruzalem. Na blagdan Cvjetnice 
ophodnjama s blagoslovljenim 

maslinovim i palminim grančicama 
kršćani se prisjećaju svečanoga 
Isusova ulaska u Jeruzalem. Cijeli 
Veliki tjedan bogat je liturgijskim 

obredima. Uz Cvjetnicu, osobito se 
ističe vazmeno trodnevlje – Veliki 
četvrtak, kad se sjećamo večere 
Gospodnje, Veliki petak, kad se slavi 

spomen Kristove smrti, i noć od subote 
na nedjelju, kad se slavi Isusovo 
uskrsnuće svečanim bdijenjem, 

najsvečanijim bogoslužjem u crkvenoj 
godini. Dragi moji vjernici, nastojite 
sudjelovati u svim svetim obredima. 
Sveto trodnevlje započinje misom 

Večere Gospodnje, nastavlja se 
liturgijom Velikog petka, Uskrsnim 
bdijenjem, dnevnom misom na Uskrs.  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



V E L I K I   Č E T V R T A K   
Misa Večere Gospodnje u 19.30 sati 

Na Veliki četvrtak uvečer na svečan se način 
slavi euharistijsko slavlje koja se naziva  

MISA VEČERE GOSPODNJE. 
Liturgijsko slavlje na Veliki četvrtak čine;   

▪ UVODNI OBREDI 
SLUŽBA RIJEČI; 

▪ OBRED PRANJA NOGU; 
 EUHARISTIJSKA SLUŽBA; 

▪ PRIJENOS SVETOOTAJSTVA 
Na Veliki četvrtak dok se pjeva Slava, 
svečano zvone zvona koja će šutjeti kroz tri 
dana Isusove muke i smrti, i tek će se 
ponovno oglasiti u noći Vazmenog bdijenja. 
Nakon homilije svećenik pristupa obredu 
pranja nogu dvanaestorici odabranih 
muškaraca.   Preporučuje se da se ove noći 
vjernici okupljaju pred Svetootajstvom te da 
razmišljanjem i molitvom poniru u tajnu 
Isusove ljubavi.  
. U katedralama, kao matičnim crkvama 
svake biskupije, biskup ujutro ovoga dana 
slavi liturgiju sa svim svećenicima svoje 
biskupije. Tada se blagoslivlja bolesničko i 
katekumensko ulje, a posvećuje se također i 
krizmano ulje, te ulje za ređenje svećenika. 
Nakon biskupove propovijedi svećenici 
obnavljaju obećanja dana na ređenju da će 
vjerno obavljati prihvaćenu službu. Uvečer se 
slavi euharistija u svim crkvama. Nakon 
Ivanova izvještaja o Isusu koji za vrijeme 
Večere pere učenicima noge, sam 
predvoditelj slavlja (u nekim zajednicama) 
pere dvanaestorici odabranih noge i tako 
podsjeća sve okupljene da je euharistija 
upućena na život - bratsku ljubav svih 
kršćana koju trebaju širiti u svijet.  

 

VELIKI PETAK- SPOMENDAN 

ISUSOVE MUKE I SMRTI 
Obredi Velikog petka  u 19.30 sati  

Crkva danas posti i ne  mrsi. Na Veliki petak sve nas u 
crkvi podsjeća na Isusovu muku i smrt: oltar je posve 
gol, bez križa, bez svijećnjaka, bez cvijeća, bez 
oltarnika. Ne slavi se euharistijsko (misno) slavlje. 
Bogoslužje Velikog petka naziva se  

S L U Ž B A   M U K E   G O S P O D N J E 
koja se sastoji od tri glavna dijela: 

- S L U Ž B A   R I J E Č I,  
- K L A N J A N J E   K R I Ž U, 

-  P R I Č E S T. 
Služba Riječi na Veliki petak obuhvaća čitanja 

iz Starog i Novog zavjeta, pjesme između čitanja, 
Evanđelje (čita se Muka Gospodina  našega Isusa po 
Ivanu), kratku propovijed  i sveopću (vjerničku) 
molitvu. Ove molitve su vrlo stare, te uključuju sve 
ljude, od pape, vjernika, katekumena, kršćana koji nisu 
u punom zajedništvu s katoličkom Crkvom, Židova, 
članova nekršćanskih religija, onih koji ne vjeruju u 
Boga, upravitelja država, bolesnih, gladnih, zatvorenih, 
putnika, iseljenika, umirućih.   

Slijedi  klanjanje križu – simbolu Isusove 
muke i smrti i njegove spasiteljske ljubavi prema nama 
ljudima. U liturgijskom slavlju na otajstven način 
sudjelujemo u obnavljanju Isusove muke i smrti. Ali, 
slaveći Isusovu muku i smrt, mi također slavimo i 
njegovo uskrsnuće – njegovu pobjedu nad zlom i 
smrću. To u bogoslužju Velikog petka dolazi do 
izražaja osobito u pričesti – u primanju uskrslog Krista 
pod prilikama kruha i vina. 
KLANJANJE  SVETOM KRIŽU – poslije sveopće 
molitve svečano je klanjanje sv. Križu. Svećenik nam 
polako razotkriva i pokazuje križ pjevajući «Evo drvo 
Križa», svi odgovore «Dođite, poklonimo se».  
Poželjno da to učini svaki član zajednice. Dok traje 
poklon članova zajednice Križu, pjeva se  stara pjesma 
tužaljka «Cjelivat ću Gospodine" "Puče Moj"    
Posljednji dio obreda je PRIČEST koja je na Veliki 
Četvrtak pohranjena na sporednom oltaru. Liturgija 
završava otpusnom molitvom te se vjernici razilaze u 
tišini.  Tišina je u crkvi i u srcima vjernika, tišina kojom 
Bog progovara onima koju su ga spremni slušati.   

 

VELIKA SUBOTA –  
VAZMENO BDIJENJE 

 

Obredi Velike subote u  crkvi sv. 
Obitelji u Beggenu   u  20 sati 

U noći između VELIKE SUBOTE I USKRSA 
sastajemo se na VAZMENO BDIJENJE. Ove 
noći s radošću slavimo slavno Gospodinovo 
uskrsnuće. U vazmenoj noći želimo biti budni i 
svečano slaviti Isusovo uskrsnuće, Isusovu 
pobjedu nad grijehom, zlom i smrću. Liturgijsko 
slavlje Vazmenog bdijenja raspoređeno je ovako: 

                     -  SLUŽBA SVJETLA 
- SLUŽBA RIJEČI 
- KRSNA SLUŽBA 

- EUHARISTIJSKA SLUŽBA. 
Služba Svjetla započinje blagoslovom ognja, na 
čijem se žaru pali velika uskrsna svijeća. Svijeća je 
djevičanski plod pčela i zato je prikladna da bude 
simbol Krista, Sina djevičanske Majke. U uskrsnu 
svijeću predvoditelj slavlja ucrtava križ te prvo i 
posljednje slovo. Nakon toga se svijeća pali od 
blagoslovljenog ognja. Vatra je znak života i radosti, 
ona bukti, raspiruje se i grije, a uskrsna svijeća znak 
je uskrslog Krista koji je trajno među nama nazočan. 
Nakon blagoslova ognja slijedi svečana procesija 
(ophod) s uskrsnom svijećom. Na ulazu u crkvu svi 
upale svoje svijeće plamenom uskrsne svijeće, te 
svećenik pođe prema oltaru pjevajući «Svjetlo 
Kristovo» a svi odgovore «Bogu hvala».   
Nakon toga slijedi Vazmeni hvalospjev, čiju je 
ljepotu potrebno doživjeti slušanjem. «NEK 
USKLIKNE SAD NEBESKO MNOŠTVO 
ANĐELA…», kojim se poziva okupljena zajednica 
Kristovih vjernika, cijelo nebo i svu zemlju, da kliču 
od radosti jer je Svjetlo uskrslog Krista pobijedilo 
mračne snage grijeha, zla i smrti. "Ovo je noć koja 
svjetlošću stupa rasprši tmine grijeha. Ovo je noć 
koja danas po svem svijetu one, što u Krista vjeruju, 
od tmina grijeha i od opačina otima, vraća milosti i 
pridružuje svetosti. Ovo je noć, u kojoj je Krist 
raskinuo okove smrti i kao pobjednik od mrtvih 
ustao." 
 

 



USKRS 2017. GODINE  
 Vjerujem u Boga, Boga i Oca Gospodina Isusa 

Krista. Vjerujem u Boga koji stvara ovaj svijet, ali i 

koji ljubi čovjeka, koji je prisutan u svakom trenutku i 

u svim događajima povijesti i svijeta. Vjerujem u Boga 

koji je tako ljubio  svijet da je Sina svoga dao, da je 

poslao Isusa da otkrije svijetu svoje čovjekoljublje. 

Vjerujem u Boga koji je po Isusu i naš Otac, u Boga 

koji je neizrecivo dobar.  

 Vjerujem u Isusa Krista. Vjerujem  u sve što 

mi svjedoče Evanđelja, spisi njegovih prijatelja i 

učenika. Vjerujem u Isusa, čovjeka za druge, prijatelja 

siromašnih i grešnika, onoga koji je imao za svakoga 

ljubavi i milosrđa.  Vjerujem da je taj Isus Sin Božji.  

Vjerujem da je za mene, za nas dao svoj život, da je 

raspet na križu da bi na sebe uzeo sve boli svijeta, da 

bi na sebe uzeo sve moje patnje i križeve. Vjerujem u 

Isusa na križu, za mene na križu.Vjerujem da je taj 

Isus uskrsnuo od mrtvih, da je njegov grob ostao 

prazan, da je on pobijedio grijeh, mržnju, zlo i tamu 

svijeta i da ne živi zato da pobjednički vlada nad 

ljudima, nego da i dalje služi ljudima u ljubavi svoga 

srca i u ljubavi svoga predanja. Vjerujem da je Isus 

uskrsnuo za mene, za nas, i da smo u njegovu 

uskrsnuću i mi već uskrsnuli.  Vjerujem da je svojim 

uskrsnućem oživio sve naše nade, sva naša 

iščekivanja. Vjerujem da je sve to dar Uskrsa. 

Vjerujem da je Isusovo uskrsnuće dar čitavome 

svijetu.  Radujem se zato znakovima uskrsnuća i 

njegova života: plamenu i ognju, uskrsnoj svijeći i 

svim svijećama u rukama vjernika, blagoslovljenoj 

vodi za podjeljivanje sakramenta novoga rođenja u 

krštenju i za škropljenje vjernika;  blagoslovljenoj 

hrani koja se blaguje u domovima u povezanosti s 

novim životom Krista koji nas zove na suživot sa 

sobom, na novu nadu i povjerenje među ljudima. 

Vjerujem da je moguće da to svjetlo Kristova 

uskrsnuća zasja i danas u svemu što čovjek živi; jer 

Krist i danas živi, jer je vječni Sin Očev, u Crkvi, jer je 

ona mistično njegovo Tijelo; u svakom od nas, jer smo 

u njegovu smrt i njegovu uskrsnuću po krštenju 

ugrađeni.  

 

USKRS 2017. GODINE  
 

 "Što tražite Živoga među mrtvima? 
Nije ovdje, nego uskrsnu!" (Lk 24, 5 - 6)  
Uskrs je najveći i najvažniji kršćanski 
blagdan. Na Uskrs slavimo središnji događaj 
kršćanstva - Kristovo uskrsnuće. Zato biti 
kršćanin znači ponajprije vjerovati da je Bog 
Isusa, onog istog kojeg su ljudi raspeli, 
uskrisio i učinio Gospodarem svega 
stvorenoga. Kristovo uskrsnuće je bilo 
pripravljeno kroz cijeli Stari zavjet, a kad je 
jednom ostvareno, sva kršćanska pokoljenja 
riječju i životom svjedoče za tu temeljnu istinu 
povijesti - Krist je uskrsnuo, s njime i mi 
neprestano uskrsavamo. Prvo svjedočanstvo 
za uskrsloga Krista dali su njegovi učenici. 
 Prema Djelima apostolskim, kršćanska 
se zajednica zasniva, razvija i širi na toj 
činjenici i na vjernosti uskrslome Kristu. 
Činjenica Kristova uskrsnuća prenosi se tako 
svim budućim kršćanskim naraštajima, sve 
do danas. Kristovo uskrsnuće početak je 
novoga svijeta i zalog je našeg uskrsnuća 
koje se već sada ostvaruje dok se s mukom i 
naporom opiremo zlu i grijehu, a koje će se u 
punini očitovati kad se Krist jasno objavi 
svijetu na kraju vremena. Današnji blagdan 
poziva nas na uskrsnu radost i poručuje nam 
da zbilju uskrslog Krista širimo oko sebe 
pobjeđujući smrt i unoseći u svijet pouzdanje, 
vjeru i nadu. 
 Dok mu zahvaljujemo, molimo ga da 
taj dar bude Vama i Vašima ohrabrenje u 
svakidašnjici života.   

Vama, dragi vjernici - sretan Uskrs! 

 

OBAVIJESTI  

HRVATSKE KATOLIČKE 

MISIJE - LUXEMBOURG    
 

Br. 21             USKRS  2017. god.     

 
S R E T A N  U S K R S 
 

Svetoj žrtvi uskrsnici, 
pjevajte slavu krštenici, 
Janje ovce oslobodi,  
Krist naš grešne preporodi. 
Sa životom smrt se sasta  
i čudesna borba nasta. 
Vođa živih pade tada i živ 
živcat opet vlada. Marijo, o  
reci što je, što ti oko vidjelo 
je? «Grob ja vidjeh Krista 
Boga, svjetlu slavu Uskrsloga. 
Anđele i platno bijelo u kom 
bješe sveto tijelo. Ufanje mi 
uskrslo je, Krist moj Gospod i 
sve moje. 
Pred vama će tamo gdje je 
cvjetna strana Galileje.» 
Znamo da si doistinu uskrsnuo 
Božji sine. Pobjedniče, Kralju 
divan,  
budi nama milostivan. 
 

A M E N,   A L E L U J A!   
 



DRAGI VJERNICI  -  

                BRAĆO I SESTRE  
 Isusovo uskrsnuće je jedinstveni dan 
u povijesti čovječanstva, jer tada se 

dogodio najveći i temeljni događaj iz kojeg 
izvire i raste kršćanstvo: Krist je pobijedio 

smrt. Život slavi pobjedu nad smrću. Vjera 
u Kristovo uskrsnuće je temelj naše nade u 
vječni život. Apostol Pavao nas utvrđuje u 

toj vjeri. Mi u Vjerovanju ispovijedamo da 
je Krist "treći dan uskrsnuo od mrtvih" i 

ispovijedamo vjeru u "uskrsnuće tijela i 
život vječni." Vjera u Isusovo uskrsnuće i 
vjera u uskrsnuće mrtvih i život ljudi poslije 

smrti idu zajedno.  Uskrsli Krist i danas 
upućuje svijetu svoj pozdrav "Mir vama!" 

Neka taj pozdrav dopre i do srdaca 
preplašenih i do svih onih koji pate! U 

ranama Krista Uskrsloga ima utjehe i 
mjesta za sve one koji trpe, ima nade i 
radosti za sve razočarane i žalosne!  

 Krist je umro i uskrsnuo za sve ljude 
i za svakoga čovjeka! Napose za čovjeka 

patnika, osamljenoga, progonjenoga i 
ožalošćenoga! Svima nama Uskrs pokazuje 
kako veličanstvenu perspektivu ima čovjek.  

Svima vama dragi vjernici, želim  mirom, 
radošću i nadom blagoslovljen Uskrs! Neka 

ovaj Uskrs bude veliki događaj u našim 
srcima. Neka Gospodin po njemu dodirne 
srce svakog čovjeka i privuče ga vjeri, 

nadi,  ljubavi.  
 Nosite radost Uskrsnuća u svojim 

srcima ali i u  Luxembourgu.  Iskoristite 
ovo vrijeme da idete jedni drugima u 
posjet, neki i u domovini, no svakako u  

dubine svoga srca, pronađete Boga u 
njemu i svima ponesite radost Uskrsa. 

Svima SRETAN USKRS! 

SRETAN USKRS 
 

RAZMATRANJE - MEDITACIJA  

Uskrs (Iv 20,1-9)  Isus je živ!  
 Uskrsnuli Gospodine!  
 Želim osjetiti snagu i ljepotu ovoga 

dana i događaja što ga slavimo. Daruj 
nam milost da to duboko proživimo, da 

se i našim dušama razlije ona radost 
kojom su se obradovali tvoji učenici kad 
su te vidjeli.  Molimo te da i nama 

ponoviš uskrsni pozdrav kao navještaj 
jedinstvenoga dara za kojim tako dugo 
čeznemo: «Mir vama!» Podari nam taj mir 

i smiri naša nemirna srca, smiri ljude i 
narode oko nas.   

 Molimo te za sigurnost kojom si 
ispunio svoje učenike i žene pokraj groba 
kada si im rekao: «Ne bojte se!» Reci i 

nama da se više nemamo čega bojati, da 
je pobjeda na strani dobra, da si ti 

uskrsnuo od mrtvih i da si na taj način 
pobijedio grijeh i smrt. Uništi u nama 
svaku bojazan, strah, nesigurnost. 

Molimo te, uskrsnuli Isuse, za milost da 
osjetimo tebe, tvoju blizinu. Želimo to 
osjetiti snagom tvoje riječi kojom si se 

dao prepoznati svojim učenicima: «Ja 
sam!» Toliko puta na našim liturgijskim 

slavljima čujemo sličan pozdrav: 
«Gospodin s vama!», a mi ipak ne 
vjerujemo dovoljno. Nismo dokraja, do 

svih dubina svojega bića, zahvaćeni 
snagom tvoje neizrecive prisutnosti.  
Molimo te, živi i prisutni Gospodine 

Isuse, dođi k nama pa makar bila 
zatvorena vrata našega srca. Ti si tako  

došao svojim učenicima kada su 
zatvoreni, u strahu od Židova, čekali što 

će se dogoditi. Dogodio si se ti, Isuse, i 
preplavio si ih novom sigurnošću, svojom 

uskrsnom radošću. Dođi k nama. Dođi i 
onda dok su ti još uvijek vrata naše duše 
zatvorena. Uvjeri nas da si ti uskrsnuće i 

život, da si ti došao da nas oslobodiš 
svake zarobljenosti, svake zatvorenosti u 
nas same. Ne možemo nositi spasenje 

samima sebi. Ti si jedini Spasitelj svijeta. 
Spasitelj svakoga od nas.  

 Dođi, Isuse, iznenadi nas. Možda 
te nećemo odmah prepoznati. Ali do toga 
će sigurno doći budući da si ti ustrajan 

suputnik i imaš strpljenja da nam sve 
rastumačiš. Isuse, govori nam puno da 

bismo mogli shvatiti da je sve to tako 
trebalo biti, da si ti morao umrijeti za 
nas da bi se u uskrsno jutro mogao 

vidjeti stostruki plod ljubavi. Reci i nama 
riječ kojom ćemo otkriti blagoslov 
svakoga svojeg križa, svake svoje patnje. 

Iznenadi nas svojom Riječju; iznenadi 
nas svojim lomljenjem kruha. Tada ćemo 

te sigurno i mi prepoznati. Pokaži nam 
svoje rane, vječne tragove predane 
ljubavi. Daj da i iz nas odjekne 

jedinstvena ispovijest nove vjere u tvoju 
prisutnost.  
 Isuse uskrsnuli, objavi nam se u 

Crkvi, otkrij nam se u proljeću, daruj 
nam se u ljubavi braće i sestara i pomozi 

nam da te u nama i po nama i drugi 
prepoznaju. Bilo bi divno kada bi mogao 
i s nama računati kao sa svjedocima 

svoga uskrsnuća u današnjem svijetu.  
 


