URNIK BOGOSLUŽJA V VELIKEM TEDNU
VELIKI ČETRTEK - 13. april
...20.00 sveta maša zadnje Jezusove večerje - Mačkolje

Domači zvonovi

Če morete, se dopoldne ob 10.oo uri udeležite
KRIZMENE MAŠE v katedrali sv. Justa v Trstu.

VELIKI PETEK - 14. april
...19.30 križev pot po vasi do cerkve - Mačkolje
...20.00 obredi velikega petka - Mačkolje
VELIKA SOBOTA - 15. april
...17.00 blagoslov velikonočnih jedil - Mačkolje
...20.00 velikonočna vigilija - Mačkolje
slovesno bogoslužje in procesija po vasi
VELIKA NOČ - 16. april
...10.00 slovesna sveta maša v Mačkoljah

Blagoslovljene
Velikonočne
praznike

ofer za potrebe cerkve
VELIKONOČNI PONEDELJEK - 17. april
...10.00 sveta maša v Prebenegu
...18.00 sveta maša - Mačkolje

PRILOŽNOST ZA SV. SPOVED bo v MAČKOLJAH še pol ure pred
mašo od ponedeljka do srede. V zakramentu pokore se Jezusu
približajte, da boste z njim vstali v novo življenje in v Božjem usmiljenju
našli mir srca! Srečanje z Njim v svetem obhajilu naj bo iskreno in
prijateljsko!
4. cerkvena zapoved nas kristjane obvezuje, da prejmemo
VELIKONOČNO SV. OBHAJILO in SV. SPOVED. To lahko
izpolnimo vse do binkošti, t. j. letos do 4. junija, če je nismo mogli pred
veliko nočjo. Naj nihče ne presliši priporočila Cerkve, ki želi svojim
članom srečo v najtesnejši povezanosti z Vstalim Odrešenikom v svetem
obhajilu.

Župnija sv. Jerneja - Mačkolje
Gospodovo leto 2017

Spoštovani brat, spoštovana sestra! Kolikokrat se zemljani znajdemo
pred skalami, ki jih ne moremo ne prekoračit, ne preskočit niti
premakniti. Vztrajni iščejo, če jo je mogoče preplezati. Mogoče je, da z
današnjo tehniko skozi skalnato gmoto zvrtamo prehod. Toda skala
ostane še vedno tam.
Pri Bogu je to čisto drugače. Pri Njem ni nič nemogoče. On iz groba
skozi skalo izide ves živ in v nebeškem sijaju. Velikonočno jutro
razžari bolj kakor sončni žarki. Jezus Božji Sin naj posije v vaše
družine, v vsa srca in vse vaše duše napolni z Božjim sijajem.
Pojdimo z ženami in z učencema Petrom in Janezom v pomladno
jutro do groba. Tam nas čaka Vstali Kristus naš Odrešenik. Nagovoril
nas bo: »Ne bojte se, jaz sem smrt premagal. Jaz sem zdrobil skalo, ki
je zapirala moj grob in skale, ki zapirajo vaše grobove. Jaz sem
vstajenje in življenje.« Naj tudi letos praznovanje Velike noči napolni
vsak kotiček vašega življenja, vašega srca, naj posije žarek
velikonočnega jutra, naj prežene temine srca, da bo smisel vsemu
našemu bivanju Jezusova zmaga nad smrtjo. Naj se povsod razlega
vesela ALELUJA in najde odmev v vsakem srcu. Saj Kristus je vstal
in živi. Bil je mrtev in je oživel. Vstal je za mene in za tebe, spoštovana
sestra in brat.
Zato naj On napolni vaše duše z nepopisnim veseljem.
To vam ob letošnji veliki noči želijo
msgr. Franc Vončina, vsi člani župnijskega, gospodarskega sveta in

Vaš

Metod Lampe – žup. uprav.

VELIKONOČNE PRAZNIKE
IN VSO VELIKONOČNO DOBO
preživljajte z Jezusom, ki je šel skozi trpljenje v
vstajenje, preko Kalvarije v Življenje, skozi veliki petek
v veliko noč. On je neizmerno močnejši od smrti in
greha. Njegovo vstajenje je zagotovilo našega
vstajenja. Njegova zmaga je naša zmaga, če le
verujemo, da je vstal od mrtvih. To je temelj in vzrok
vsega našega veselja, vse naše sreče. Vsaka druga
sreča se tu na zemlji kaj rada spremeni v nesrečo,
pomlad v zimo, veselje v žalost, zdravje v bolezen,
življenje v smrt. Le življenje v Kristusu ostane za vedno.
Če dopustimo Jezusu, da v nas premaga greh, nam
obljublja, da bo njegovo življenje v nas večno. Če z
njim tukaj trpimo, bomo z njim kraljevali. Z njim se
bomo mogli veseliti vso večnost pri Nebeškem Očetu
in v družbi Marije in vseh ostalih svetnikov. Naj bo
velikonočno praznovanje predokus tiste slave, ki nam
jo je Gospod pripravil s svojim vstajenjem in
vnebohodom.

Skalovje groba se razgane
in pečat se odtrga preč.
Zveličar naš od smrti vstane,
v kamnitem grobu ni ga več.
Iz groba zmage gre častit,
obdaja ga nebeški svit.
Aleluja, aleluja, aleluja.

