
OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca – MAČKOLJE
Od 25. aprila do 2. maja 2021

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI

NEDELJA 25. april
4. VELIKONOČNA NEDELJA

NEDELJA DOBREGA PASTIRJA
NEDELJA DUHOVNIH POKLICEV
(SV. MARKO, evangelist in mučenec)

DRŽAVNI PRAZNIK

Ob 9.00 uri: pok. Ana in Pavel Smotlak, 117

PONEDELJEK 26. april
4. velikonočnega tedna

Ob 18.00 uri: za dušno in telesno zdravje

TOREK 27. april
4. velikonočnega tedna

Ob 18.00 uri: pok. Imelda (Marija) Slavec, osmina

SREDA 28. april
4. velikonočnega tedna;

sv. Peter Chanel, duhovnik in mučenec;
sv. Ludvik Maria Grignon de Monfort,

duhovnik

Ob 18.00 uri: pok. starši Slavec

ČETRTEK 29. april
SV. KATARINA SIENSKA,

devica in cerkvena učiteljica;
sozavetnica Evrope ter Italije

PETEK 30. april
4. velikonočnega tedna;

sv. Pij V., papež

Ob 18.00 uri: na priprošnjo sv. Jožefa za dušno in 
telesno zdravje, 123

Molimo za pok. duh. Vilijema Žerjala (+2012)

SOBOTA 1. maj
sv. Jožef, delavec

-ZAČETEK ŠMARNIC-

Ob 10.00 uri: pok. Smotlak, Tul in Fabio Zennaro, 
150, 174 (5)

NEDELJA 2. maj
5. VELIKONOČNA NEDELJA

(sv. Atanazij, škof in cerkveni učitelj)

Ob 10.00 uri: pok. Cesare, 115

-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 
-Z današnjo nedeljo dobrega pastirja zaključujemo teden molitve za nove duhovne poklice in pri  obeh sv.
mašah bomo molili za nove duhovne poklice ter njihovo stanovitnost. Prosim vas tudi za vašo osebno molitev,
ki jo namenjate za duhovne poklice na Tržaškem, da bi Bog izbral in poslal še kakšnega duhovnika med nas, ki
jih slovenski verniki tako zelo potrebujemo!!!
-Župnija Mačkolje ima končno novega legalnega predstavnika: don Roy Benas, kpl pri sv. Jakobu. Upam, da bo
z njim plodno sodelovanje!!

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


-Prvo uradno srečanje z novim legalnim predstavnikom župnije Dolina ter gospodarskega sveta (GS) bo v sredo
ob 19.30 uri v »Stari šoli«. Prosim za zanesljivo udeležbo članov GS-ja!!
-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 15. maja bo ob 17. uri v Dolini sveta birma, za vse okoliške župnije v Bregu. Več info sledi ...
-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.


