
OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca – MAČKOLJE
Od 9. maja do 16. maja 2021

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI

NEDELJA 9. maj
6. VELIKONOČNA NEDELJA

DAN ZDRUŽENE EVROPE
NEDELJA TURIZMA

Ob 9.00 uri: v zahvalo za 50 let

PONEDELJEK 10. maj
6. velikonočnega tedna

Ob 18.00 uri: pok. Silvano in Lucia Zacchigna, 2

TOREK 11. maj
Marija, Mati in Kraljica na Vejni

sv. Nerej in Ahilej, mučenca

Ob 18.00 uri: pok. Josip in Albina Smotlak, 2

SREDA 12. maj
sv. Leopold Mandić, duhovnik;

Pankracij, mučenec
1. prošnji dan: za blagoslov mest in vasi

Ob 18.00 uri: pok. Gilko Slavec, 54

ČETRTEK 13. maj
6. velikonočnega tedna;

Fatimska Mati Božja;
Servacij, mučenec

2. prošnji dan: za blagoslov polj

PETEK 14. maj
SV. MATIJA, APOSTOL

Bonifacij, mučenec
3. prošnji dan: za blagoslov vodà (in ostalega)

Ob 18.00 uri: pok. duh. Franc Vončina, 117

BINKOŠTNA DEVETDNEVNICA

SOBOTA 15. maj
6. velikonočnega tedna;

Marijin spomin
SVETOVNI DAN DRUŽINE

Ob 17.00 uri: slovesnost svete birme v Dolini

BINKOŠTNA DEVETDNEVNICA

NEDELJA 16. maj
GOSPODOV VNEBOHOD

(sv. Janez Nepomuk, duhovnik in mučenec)

Ob 9.00 uri: pok. Silvij Tul, 117
f

Molimo za pok. duh. Angela Kosmača (+2005)

BINKOŠTNA DEVETDNEVNICA

-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 soboto,  ko praznujemo tudi svetovni dan družine bo ob 17. uri v župniji Dolina potekala slovesnost svete
birme.  5 birmancev  bo  po  rokah  tržaškega  nadškofa  prejelo  zakrament  potrditve  v  veri-sveto  birmo.
Priporočam vam jih  v  globoko  molitev,  da  bi  v  tej  potrditvi  v  veri  resnično  rastli  in  ne  oveneli!!!  Zaradi
epidemioloških  ukrepov  prosim,  če  so  lahko  poleg  birmancev  in  botrov  navzoči  samo  njihovo  najožje
sorodstvo do 10 oseb!!!

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

