
OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca – MAČKOLJE
Od 14. marca do 21. marca 2021

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI

NEDELJA 14. marec
4. POSTNA (LÆTARE) NEDELJA

»PAPEŠKA NEDELJA«
(zahvalna pesem in molitev za

Svetega Očeta papeža Frančiška)

Ob 9.00 uri: pok. teta Veronika in stric Emil

takoj po sv. maši sledi sveti križev pot

PONEDELJEK 15. marec
4. postnega tedna;

(neobv. sp. sv. Ludovice de Marillac,
redovne ustanoviteljice)

TOREK 16. marec
4. postnega tedna Molimo za pok. duh. Franca Malalan (+2012)

SREDA 17. marec
4. postnega tedna;

(neobv. sp. sv. Patricija, škofa)

ČETRTEK 18. marec
4. postnega tedna;

(neobv. sp. sv. Cirila Jeruzalemskega,
škofa in cerkvenega učitelja)

PETEK 19. marec
SV. JOŽEF, MOŽ DEVICE MARIJE

»praznik očetov«

20. obl. škofovskega posvečenja
Nj. Ekscl. Mons. Giampaola Crepaldija

8. obl. USTOLIČENJA PAPEŽA FRANČIŠKA

SOBOTA 20. marec
4. postnega tedna

NEDELJA 21. marec
5. POSTNA (TIHA) NEDELJA

Ob 1  1  .00 uri  : pok. Bruno Šik

-Se priporočam za mašne namene še posebej ob nedeljah ter tudi med tednom, saj s tem pletemo nevenljiv venec
našim rajnim!! Med tednom so svete maše samo kadar so oznanjene in sicer vedno ob 18.00 uri. Razen, če ni
drugače oznanjeno glede časa. Spletna stran oznanil: www.zupnijamackolje.eu  www.oglas.it/mackolje 
-Križev pot bomo molili ob petkih kadar bo oznanjena in naročena sv. maša ter ob nedeljah sami takoj po sv.
maši. Vabljen tudi cerkveni pevski zbor, da s pesmijo spremlja križev pot.
-Današnja nedelja  je papeška nedelja,  ko se spominjamo 8. obl.  izvolitve sedanjega Svetega Očeta papeža
Frančiška, ki je bil ustoličen na praznik sv. Jožefa. Po obhajilu bomo zapeli zahvalno pesem.
-V petek je slovesni praznik sv. Jožefa, moža blažene Device Marije, ki je obenem praznik 20. obl. škofovskega
posvečenja tržaškega nadškofa ter obl. ustoličenja sedanjega papeža Frančiška. Priporočam ju v molitev!!
-Zaradi povečanja števila okužb v pandemiji so trenutno odpovedane vse pastoralne dejavnosti razen sv. maše
ter pogrebi.  Zaradi moje zdravstvenega stanja med tednom ne bo nobene sv. maše. Naročeni mašni nameni
bodo opravljeni kasneje po dogovoru. Prav tako bo v nedeljo sv. maša ob 11. uri!!! Prosim za razumevanje!!!
-Pastoralna vizitacija s škofovim obiskom župnij Dolina, Boljunec in Mačkolje, načrtovana v februarju odpade
zaradi pandemije in je prestavljena na oktober, če bodo to dovoljevale epidemiološke razmere.

http://www.oglas.it/mackolje
http://www.zupnijamackolje.eu/
koferc



