
OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca – MAČKOLJE
Od 2. maja do 9. maja 2021

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI

NEDELJA 2. maj
5. VELIKONOČNA NEDELJA

(sv. Atanazij, škof in cerkveni učitelj)

Ob 9.00 uri: pok. Cesare, 115

PONEDELJEK 3. maj
SV. FILIP IN JAKOB, APOSTOLA

Ob 18.00 uri: pok. Boris Tul, obl., 137

TOREK 4. maj
sv. Lazar, diakon in mučenc tržaški;

sv. Florijan, mučenec

Ob 18.00 uri: pok. Ernesta Tul, 60/a

Molimo za pok. duh. Rudolfa Bogatca (+2001)

SREDA 5. maj
5. velikonočnega tedna

Ob 18.00 uri: pok. Ivan in Rozalija, 137

ČETRTEK 6. maj
4. velikonočnega tedna;
sv. Domnik Savio, dijak

PETEK 7. maj
5. velikonočnega tedna

PRVI PETEK

Ob 18.00 uri: v čast Sveti Trojici

SOBOTA 8. maj
5. velikonočnega tedna;

Marijin spomin
PRVA SOBOTA

NEDELJA 9. maj
6. VELIKONOČNA NEDELJA

DAN ZDRUŽENE EVROPE

Ob 9.00 uri: v zahvalo za 50. let, 123

-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 
-Sv. maše, ki ste jih predhodno naročili in so odpadle zaradi epidemije, mi prosim sporočite kdaj bi jih želeli, da
uskladimo datume. Cerkev je po vsaki sv.maši redno razkužena, prav tako je bila med 4-tedenskim zaprtjem.
-V soboto bo v Dolini skupna priprava za naše letošnje birmance (5 jih je), ki bodo prejeli zakrament potrditve
v veri-sveto birmo v soboto 15. maja ob 17. uri. Birmoval bo tržaški nadškof. Začetek bo ob 9. uri, vmes bo
priložnost  za  zakrament  sprave-svete  spovedi,  zaključek  ob  12.00  uri.  Prosim  za  polnoštevilno  udeležbo
birmancev, botrov ter njihovih staršev!!!
-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/

