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

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

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

Feldstr. 4

13355 Berlin

tel. 261 154 0

DOŠAŠĆE
Uz građansku godinu, koja počinje 1. siječnja, za kršćane
postoji i crkvena (liturgijska) godina. To je godišnji ciklus
proslave najvažnijih događaja i otajstava u povijesti spasenja.
Došašće ili advent znači svečani dolazak. Došašćem
počinje crkvena godina. Ono se slavi četiri nedjelje prije
Božića, počevši od nedjelje koja je najbliža blagdanu sv.
Andrije apostola (30. studenoga), pa do polnoćke kojom
počinje Božićno vrijeme.
Došašće trebaju karakterizirati ozbiljna priprava i radosno
iščekivanje. To bi ujedno trebale biti karakteristike života
svakog kršćanina. Kršćanski je život vrijeme pokore i radosnog
iščekivanja blažene nade. Za kršćantvo je bitna vjera i nada u
budućnost. Temelj te vjere i nade jest uskrsli Krist kojega
postojano iščekujemo.
Dva novozavjetna lika Crkva pred nas stavlja kao uzore
tijekom došašća. Prvi je Ivan Krstitelj, koji je Glas što viče u
pustinji i poziva ljude na obraćenje. Drugi je lik Blažena
Djevica Marija koja noseći Spasitelja u svojoj utrobi radosno
iščekuje njegovo rođenje i početak novoga svijeta.
Za nas kršćane, došašće je prigoda da u našim obiteljima
zaživi zajednička molitva, čitanje Svetog pisma, pristupanje
sakramentu ispovijedi, pomaganje siromaha i iskazivanje
drugih djela milosrđa.

14. prosinca (subota) - Božićna ispovijed za djecu, roditelje
i mlade u crkvi sv. Sebastijana u 15.00 sati.

PJEVANA DEVETNICA BOŽIĆU U CRKVI SV. SEBASTIJANA

15. i 22. prosinca (nedjelje) - Božićna ispovijed u Spandau
u 9.00 sati.

Devetnica traje od 16. do 23. 12., u sklopu večernje svete mise.
Prije svete mise, od 17.30 sati, mogućnost za sv. ispovijed.

8. 15. i 22. prosinca (nedjelje) - Božićna ispovijed u crkvi
Sv. Sebastijana s početkomu 11.30 sati.

SUSRET STARIJIH OSOBA U MISIJI U DOŠAŠĆU

8. 15. i 22. prosinca (nedjelje) - Božićna ispovijed u crkvi
Sv. Bonifacija s početkom u 12.30 sati.

ADVENTSKI KONCERT U CRKVI SV. SEBASTIJANA
U petak, 6. prosinca, u crkvi sv. Sebastijana s početkom u 19.00
sati, Zbor Protuzračne obrane Njemačke
održati će adventski koncert.
Cijena ulaznice: 5 eura

RASPORED SVETIH MISA NA BADNJAK I BOŽIĆ
Dječja Polnoćka (BADNJAK), 24. 12. u 18.00 sati - sv. Sebastijan.
Misa Polnoćka (BADNJAK), 24. 12. u 23.00 sata - sv. Sebastijan.

BOŽIĆ - 25. prosinca - svete mise kao i nedjeljom.

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

Pozivamo starije osobe da 2. 9. i 16. prosinca od 16.00 do 18.00 sati dođu
na druženje uz kavu i kolače u prostorije misije u Feldstr. 4.

PROSLAVA SV. NIKOLE

U subotu, 7. prosinca u 16.00 sati sveta misa te nakon svete
mise dolazak sv. Nikole i podjela darova djeci.
Vjeronauk završavamo 14. prosinca (subota),
a tada je ujedno i božićna ispovijed za djecu u našoj misiji.

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)
Sveta misa nedjeljom u 13.00 sati
IZ TISKA JE IZAŠAO 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.

