
OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca – MAČKOLJE
Od 4. aprila do 11. aprila 2021

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI

NEDELJA 4. april
VELIKA NOČ

GOSPODOVEGA VSTAJENJA

ODPADE SV. MAŠA

PONEDELJEK 5. april
V VELIKONOČNI OSMINI

ODPADE SV. MAŠA

TOREK 6. april
V VELIKONOČNI OSMINI

SREDA 7. april
V VELIKONOČNI OSMINI

ČETRTEK 8. april
V VELIKONOČNI OSMINI

PETEK 9. april
V VELIKONOČNI OSMINI

Ob 10.30 uri: Rojan: pogrebna sv. maša: pok. duh.
Franc Vončina; pokop na pokopališču v Mačkoljah

Ob 18.00 uri: pok. Cecilija Bandi-pogrebna (16.3.)

SOBOTA 10. april
V VELIKONOČNI OSMINI

NEDELJA 11. april
2. VELIKONOČNA NEDELJA – BELA

NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA

Ob 9.00 uri: pok. Ana, 115

KRISTUS JE VSTAL, VESELIMO IN RADUJMO SE !!!!!

~BLAGOSLOVLJENO VELIKO NOČ~
želim vsem vernikom župnije MAČKOLJE

-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 
-V petek bo ob 10.30 uri v Rojanu pogrebna slovesnost za zadnjega tržaškega slovenskega duhovnika pok.
Franca Vončino, ki jo bo vodil tržaški nadškof. Sledi pokop v družinskem grobu v Mačkoljah. Lahko naročite sv.
maše zanj, priporočam vam ga v molitev!! Udeležba na pogrebni sv. maši je omejena na 140 oseb in kdor pride
prej bo dobil prosto mesto v rojanski cerkvi.
-V petek bo po dolgem času (upajmo) ponovno spet sv. maša ob 18. uri. Prav tako bo sv. maša v nedeljo ob 9.
uri.
-Zaradi povečanja števila okužb v pandemiji so trenutno odpovedane vse pastoralne dejavnosti razen sv. maše
ter pogrebi.
-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/

