
OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca – MAČKOLJE
Od 21. marca do 28. marca 2021

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI

NEDELJA 21. marec
5. POSTNA (TIHA) NEDELJA

ODPADE SV. MAŠA

PONEDELJEK 22. marec
5. postnega tedna

TOREK 23. marec
5. postnega tedna;

(neobv. sp. sv. Turibija iz Mongroveja)

MOLITVENI DAN V SPOMIN
MISIJONARJEM-MUČENCEM

SREDA 24. marec
5. postnega tedna

ČETRTEK 25. marec
GOSPODOVO OZNANJENJE MARIJI

PETEK 26. marec
5. postnega tedna

POSTNI DAN

SOBOTA 27. marec
5. postnega tedna

NEDELJA 28. marec
6. POSTNA NEDELJA – CVETNA

OLJČNA NEDELJA
GOSPODOVEGA TRPLJENJA

ODPADE SV. MAŠA

V Boljuncu sv. maša ob 11. uri; blagoslov oljk in 
zelenja (v primeru dežja začetek pod korom); oljke
dobite v cerkvi

-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.
-V torek je molitveni dan v spomin na vse misijonarje-mučence, ki so umrli v letu 2020 in se jih bomo spomnili v
naših molitvah. Molitveno bedenje za Tržaško škofijo bo v torek v cerkvi »Morska Marija« (»Madonna del Mare«)
ob 20.30 uri in ga bo prenašal tudi Radio Nuova Trieste ter Youtube kanal. Vabljeni k poslušanju.
-V četrtek je slovesni praznik Gospodovega oznanjenja Mariji.
-Prihodnja nedelja je že oljčna nedelja, pri kateri se bere Kristusov pasijon po evangelistu Marku.  Sv. maša
ODPADE!!! Kdor je zdrav gre lahko k sv. maši v Boljunec ob 11. uri.
-Zaradi povečanja števila okužb v pandemiji so trenutno odpovedane vse pastoralne dejavnosti razen sv. maše
ter pogrebi. Zaradi mojega zdravstvenega stanja med tednom in tudi  nedeljo ne bo nobene sv. maše. Naročeni
mašni nameni bodo opravljeni kasneje po dogovoru. 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/

