Svake nedjelje u
dvorani HKM Berlin
18.00 probe

Svakoga ponedjeljka u
19.00 sati u maloj
misijskoj dvorani

Svake subote nakon
vjeronauka u 16.00
sati probe

Po dogovoru sa
voditeljicama zbora

Feldstr. 4

13355 Berlin

tel. 261 154 0

BOŽIĆ
I Marija rodi sina svoga, prvorođenca, povi ga i položi u
jasle, jer u svratištu nije bilo mjesta za njih (Lk 2, 7).

Svakog petka u 19.30 sati susret mladih framaša.
Pozivamo mlade koji se žele priključiti, neka dođu
petkom na susret.

Božić kao praznik danas slave gotovo svi ljudi, bez obzira
koje vjere oni bili. Razloga za to ima više. Ponajprije, oko
Božića postoji ozračje u kojem se čovjek lijepo i ugodno
osjeća, a svakako valja istaknuti i isplativost Božića za trgovce
kao jedan od važnijih pokretača božićne propagande.

Kreuzberg: Svake subote
Wedding: Svake nedjelje nakon svete mise
Spandau: Prema dogovoru sa voditeljicom

Za nas kao kršćane Božić na prvom mjestu treba biti
proslava rođenja Isusa iz Nazareta, Sina Božjega, našega
Gospodina. Tim rođenjem započelo je naše otkupljenje i
spasenje. Zato je za kršćanina Božić svetkovina Božje ljubavi i
blizine, mira, zajedništva i radosti. Nemojmo se prepustiti
duhu potrošačkog mentaliteta te da nam Božić bude praznik,
nego neka Božić bude blagdan ljubavi, mira i obiteljskog
zajedništva.

ŽUPNI URED
Ponedjeljak-petak: od 9.30 do 12.00 sati
Četvrtak: od 16.00 do 18.00 sati
Subota i nedjelja – župni ured ne radi.
Svećenici:
Fra Petar Čirko, voditelj misije (mob. 016094481969)
Fra Radoslav Tolić, dušobrižnik (mob. 01727140182)

Fra Ivan Macut, dušobrižnik (mob. 017656693500)
Internet stranica misije: www.hkmberlin.de

U tom duhu Vama i svima Vašima želimo čestit i
blagoslovljen Božić te uspješnu Novu 2014. godinu.

Vaši fratri

Nadbiskup Nikola Eterović rođen je
1951. god. u Pučišćima na otoku
Braču. Zaređen je za svećenika 1977.
god., a u diplomatsku službu Svete
Stolice ulazi tri godine kasnije. Do
imenovanja nuncijem u Ukrajini
djelovao je u vatikanskim
diplomatskim predstavništvima u
Obali Bjelokosti, Španjolskoj, Nikaragvi te u državnom tajništvu
Svete Stolice za odnose s državama. Apostolskim nuncijem u
Ukrajini imenovao ga je papa blaženi Ivan Pavao II. 1999. god. kada
je postao i nadbiskup. Nuncijem u Ukrajini bio je do veljače 2004.
god. Te ga je godine blaženi Ivan Pavao II. imenovao glavnim
tajnikom Biskupske sinode. Tu dužnost obnašao je do 21. rujna
2013. god. kada ga papa Franjo imenuje apostolskim nuncijem u
Njemačkoj.
Nadbiskup Eterović, uz hrvatski, govori i sedam stranih jezika
(talijanski, engleski, njemački, francuski, ruski, ukrajinski i poljski), a
bio je i prevoditelj blaženom Ivanu Pavlu II. u trenutcima kada je
papa u audijenciju primao hrvatske dužnosnike. Ključni je autor
ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske.
U ime Hrvatske katoličke misije i svih Hrvata u Berlinu, novom
papinskom nunciju želimo puno uspjeha i Božjeg blagoslova u novoj
službi.

BLAGOSLOV STANOVA I OBITELJI
Najavljujemo pohod i blagoslov obitelji koji smo
započeli već u došašću te ga nastavljamo po
Novoj Godini. Svi oni koji žele da ih svećenik
pohodi i blagoslovi obitelj i stan, neka uzmu
prijavnicu te je popunjenu vrate svećenicima.

RASPORED SV. MISA KROZ BOŽIĆNO VRIJEME
Sv. Stjepan (četvrtak, 26.12.) - mise kao i nedjeljom.
Sv. Ivan (petak, 27.12.) - sv. Misa u 18.30 - sv. Sebastijan.
Sv. Obitelj (nedjelja, 29.12.) - mise kao i nedjeljom.
Stara Godina (utorak, 31.12.) - Zahvalnica u 18.00 - sv. Sebastijan.
Nova Godina (srijeda, 1.1.2014.) - misa u 12.00 - sv. Sebastijan.
Bogojavljenje (ponedjeljak, 6.1.2014.) - mise kao i nedjeljom.
Krštenje Isusovo (nedjelja, 12.1.2014.) - mise kao i nedjeljom.

TERMINI PRED NAMA
HODOČAŠĆE U LURD - od 28. svibnja do 1. lipnja 2014.
SVETA KRIZMA - subota, 17. svibnja 2014., u 12.00 sati.
PRVA SVETA PRIČEST - subota, 24. svibnja 2014., u 12.00 sati.

Raspored sv. misa nedjeljom
Marija, Pomoćnica kršćana
Behnitz 9, 13597 Berlin (Spandau)
Sveta misa nedjeljom u 10.00 sati.
Sv. Sebastijan
Gartenplatz, 13355 Berlin (Wedding)
Sveta misa nedjeljom u 11.30 sati
Sv. Bonifacije
Yorckstr. 88 C, 10965 Berlin (Kreuzberg)
IZ TISKA JE IZIŠAO NOVI MISIJSKI KALENDAR ZA 2014. GODINU!!!

Svete mise radnim danom u 18.30 sati
(od ponedjeljka do petka)
Sv. Sebastijan, Gartenplatz, 13355 Berlin (Wedding)
Četvrtkom nakon večernje svete mise klanjanje pred
Presvetim Oltarskim Sakramentom.

