
OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca – MAČKOLJE
Od 7. marca do 14. marca 2021

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI

NEDELJA 7. marec
3. POSTNA NEDELJA

(neob. sp. sv. Perpetue in Felicite, mučenki)

Ob 9.00 uri: vsi pok. iz družine Šavron

takoj po sv. maši sledi sveti križev pot

PONEDELJEK 8. marec
3. postnega tedna;

(neobv. sp. sv. Janeza od Boga,
redovnega ustanovitelja)

Ob 18.00 uri: pok. Ivan Tul, 117

TOREK 9. marec
3. postnega tedna;

(neobv. sp. sv. Frančiške Rimske,
redovnice)

Ob 18.00 uri: pok. Aldo in Michela, 115

SREDA 10. marec
3. postnega tedna

Ob 18.00 uri: vsi pok. iz družine Rehar, 120

ČETRTEK 11. marec
3. postnega tedna

PETEK 12. marec
3. postnega tedna

POSTNI DAN

Ob 18.00 uri: pok. starši Slavec, 120

SOBOTA 13. marec
3. postnega tedna 8. obl. izvolitve Svetega Očeta papeža Frančiška (2013)

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

-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.
-Prihodnja 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.
-Vsako sredo se na Opčinah v Marijanišču nadaljuje vsakoletni slovenski tečaj priprave na krščanski zakon, ki
predvideva 6 srečanj. To je edini slovenski tečaj v zamejstvu, več info na plakatu, »Novem glasu« in na spletu
(www.oglas.it).
-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/
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