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DRUGA ADVENTNA SOBOTA

ADVENT V LENDAVI
na trgu pred cerkvijo

SOBOTA 03. december 2016

SOBOTA 10. december 2016

•ob 17.00 uri maša druge adventne nedelje. Med mašo bo prepeval otroško mladinski pevski zbor iz Hotize. Božjo besedo
bo brala sleporojena deklica, ki jo bo vodil
pes vodnik za slepe.

• ob 17.00 uri maša tretje adventne nedelje.
Med mašo bodo prepevali mladi iz župnije
Gornja Radgona.

• ob 18.00 uri na trgu pred cerkvijo prižiganje TRETJE ADVENTNE SVEČE. Igrala bo tamburaška skupina Hrvaškega kulturnega društva iz Lendave. Nastopali bodo predstavniki
učencev DOŠ I Lendava. Sodelavci Karitas
vam bodo ponudili BETLEHEMSKO LUČKO
MIRU in župnijski koledar za leto 2017.
Poskrbljeno bo, da s kuhanim vinom, božičnim
čajem in medenjaki ogrejemo svoje telo. Ob
tem se bodo zbirali prostovoljni prispevki za
družine iz naše občine, ki so v težkih ﬁnančnih stiskah.

• ob 18.00 uri na trgu pred cerkvijo prižiganje DRUGE ADVENTNE SVEČE. Božične
pesmi bo prepeval otroško mladinski zbor
iz Hotize. Sodelavci Karitas vam bodo
ponudili BETLEHEMSKO LUČKO MIRU in
župnijski koledar za leto 2017. Poskrbljeno
bo, da ogrejemo svoje telo s kuhanim
vinom, božičnim čajem in medenjaki. Ob
tem se bodo zbirali prostovoljni prispevki
za družine iz naše občine, ki so v težkih ﬁnančnih stiskah.

PRVA ADVENTNA SOBOTA
SOBOTA 26. november 2016

• od 9. – 12.00 ure ADVENTNA DELAVNICA
izdelovanje adventnih venčkov – delavnico izvajajo sodelavci župnijske KARITAS in
se odvija v dvorani župnije.
• ob 17.00 uri maša ob začetku ADVENTA.
Mašo bo s prepevanjem bogatila skupina
SVETNIK, ki izvaja krščansko skladbo za
nove generacije.
• ob 18.00 uri na trgu pred cerkvijo blagoslov adventnega venca in prižiganje
PRVE ADVENTNE SVEČE. Sodelavci Karitas
vam bodo ponudili doma izdelane adventne vence in župnijski koledar za leto 2017.
Poskrbljeno bo, da ogrejemo svoje telo s
kuhanim vinom, božičnim čajem in medenjaki. Ob tem se bodo zbirali prostovoljni
prispevki za družine iz naše občine, ki so v
težkih ﬁnančnih stiskah.
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TRETJA ADVENTNA SOBOTA

SVETI VEČER
SOBOTA 24. december 2016
• ob 19.00 uri polnočna maša za
družine. Pri maši sodelujejo otroci
z božičnim programom in prepeva
otroško-mladinska skupina Anima.
•ob 24.00 uri POLNOČNICA v
slovenskem in madžarskem jeziku.
Polnočno mašo prenaša radio MMR.

ČETRTA ADVENTNA SOBOTA
SOBOTA 17. december 2016

• ob 17.00 uri maša četrte adventne nedelje.
Maša bo v hrvaškem jeziku. Med mašo bo prepevali otroški in odrasli zbor župnije Sveti
Juraj na Trnju. Mašo organiziramo skupaj s
Hrvaškim kulturnim društvom Pomurja.

• ob 18.00 uri na trgu pred cerkvijo prižiganje
ČETRTE ADVENTNE SVEČE. Pesmi ob vencu
bodo prepevali gostje iz sosednje Hrvaške.
Sodelavci Karitas vam bodo ponudili
BETLEHEMSKO LUČKO MIRU in župnijski koledar za leto 2017. Poskrbljeno bo, da s kuhanim
vinom, božičnim čajem in medenjaki ogrejemo
svoje telo. Ob tem se bodo zbirali prostovoljni
prispevki za družine iz naše občine,
ki so v težkih ﬁnančnih stiskah.

AZ ADVENTI KOSZORÚ MELlETt
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ADVENT MÁSODIK SZOMBATJA

Lendván a templomtéren
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ADVENT HARMADIK SZOMBATJA

2016. december 3., SZOMBAT

2016. december 10., SZOMBAT

•17.00 órakor szentmise advent második vasárnapjára. A szentmise alatt a hotizai gyermek és
ifjúsági kórus énekel. A szentleckét egy vakon
született kislány olvassa, aki vakvezető kutya
segítségével érkezik hozzánk.

• 17.00 órakor szentmise advent harmadik vasárnapjára. A szentmise alatt a Gornja Radgona-i plébánia ﬁataljai énekelnek.

• 18.00 órakora a templomtéren a HARMADIK ADVENTI GYERTYA meggyújtása. Énekkel, citerazenével és szavalattal az I. Sz. Lendvai Kétnyelvű
Általános Iskola tanulói mutatkoznak be. Karácsonyi énekeket a Lendván székelő Horvát Kultúregylet
tamburazenekara ad elő. A Karitász munkatársai BETLEHEMI BÉKELÁNGOT és 2017-es plébániai
naptár kínálnak. De gondoskodnak arról is, hogy
felmelegedjünk egy bögre forraltbor, karácsonyi
tea és mézeskalács segítségével. Az önkéntes adományokat községünk azon családjainak adományozzuk, akik súlyos anyagi gondokkal küszködnek.

•18.00 órakor a templomtéren a MÁSODIK
ADVENTI GYERTYA meggyújtása. A karácsonyi
énekeket a hotizai gyermek és ifjúsági kórus
énekli. A Karitász munkatársai BETLEHEMI
BÉKELÁNGOT és 2017-es plébániai naptár
kínálnak. De gondoskodnak arról is, hogy felmelegedjünk egy bögre forraltbor, karácsonyi
tea és mézeskalács segítségével. Az önkéntes
adományokat községünk azon családjainak
adományozzuk, akik súlyos anyagi gondokkal
küszködnek.

ADVENT ELSŐ SZOMBATJA
2016. november 26., SZOMBAT
• 9.00 órától 12.00 óráig

ADVENT NEGYEDIK SZOMBATJA
SZENTESTE
2016. december 24., SZOMBAT

ADVENTI MŰHELYMUNKA
adventi koszorúk készítése - a műhelymunkát, amely a plébániateremben folyik,
a plébániai KARITÁSZ tagjai vezetik

•19.00 órakor éjféli szentmise a
családok részére. A szentmisén a
gyermekek karácsonyi műsort
adnak elő, énekel az Anima gyermek
és ifjúsági kórus.

• 17.00 órakor szentmise az ADVENT kezdete alkalmából. A szentmisét a SVETNIK
zenei együttes gazdagítja, amely az új
generációk egyházi zenevilágát képviseli.

•24.00 órakor ÉJFÉLI SZENTMISE
szlovén és magyar nyelven.
Az éjféli szentmisét közvetíti az
MMR.

• 18.00 órakor a templomtéren az adventi
koszorú megáldása és az ELSŐ ADVENTI
GYERTYA meggyújtása. A Karitász munkatársai kézzel készített adventi koszorúkat
és 2017-es plébániai naptárt kínálnak. De
gondoskodnak arról is, hogy felmelegedjünk egy bögre forraltbor, karácsonyi
tea és mézeskalács segítségével. Az
önkéntes adományokat községünk azon
családjainak adományozzuk, akik súlyos
anyagi gondokkal küszködnek.

2016. december 17., SZOMBAT

• 17.00 órakor szentmise advent negyedik vasárnapjára. A szentmisét, amely horvát nyelvű
lesz, a Sveti Jurija v Trnju plébánia plébánosa
mutatja be. A szentmise alatt az ottani gyermek és felnőtt énekkar énekel. A szentmisét a
Pomurje Horvát Kultúregylettel közösen szervezzük.

•18.00 órakora a templomtéren a NEGYEDIK
ADVENTI GYERTYA meggyújtása. A koszorúnál a szomszédos Horvátországból érkező
vendégek énekelnek. A Karitász munkatársai
BETLEHEMI BÉKELÁNGOT és 2017-es plébániai
naptár kínálnak. De gondoskodnak arról is,
hogy felmelegedjünk egy bögre forraltbor, karácsonyi tea és mézeskalács segítségével. Az
önkéntes adományokat községünk azon
családjainak adományozzuk, akik súlyos
anyagi gondokkal küszködnek.

