Obredi v božičnem času - Mačkolje
PRILOŽNOST ZA SVETO SPOVED
Vsak dan pred sv. mašo ali po dogovoru
BOŽIČNA VIGILIJA - nedelja, 24. decembra
ob 10.00 v župnijski cerkvi

Domači
zvonovi

ob 24.00 v župnijski cerkvi
slovesna evharistija sv. maša »polnočnica« z ofrom za pevce
BOŽIČ - ponedeljek 25. decembra (Gospodovo rojstvo)
Ob 10.00 v župnijski cerkvi
slovesna sveta maša z ofrom z ofrom za potrebe cerkve
SVETI ŠTEFAN - torek 26. decembra
Ob 10.00 - Mačkolje - evharistija - sveta maša
vabljeni otroci in starši - blagoslov otrok
Ob 11.00 v sodelovanju z SPD Mačkolje
MePZ Mačkolje - OPS “Z Ul’ce” - koncert v domači cerkvi.
ZADNJI DAN LETA - nedelja, 31. decembra - SVETA DRUŽINA
Ob 10.00 v župnijski cerkvi - zahvalna sveta maša
MARIJA BOŽJA MATI - ponedeljek, 1. januarja 2018
Ob 10.00 v župnijski cerkvi - slovesna sveta
maša z ofrom za potrebe cerkve
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE - sobota, 6. januarja
(SVETI TRIJE KRALJI)
Ob 10.00 v župnijski cerkvi - slovesna sveta maša z ofrom za cvetje
JEZUSOV KRST - nedelja, 7. januarja
Ob 10.00 v župnijski cerkvi
Vse dodatne informacije in urniki so na razpolago v oglasni deski
ali na spletni strani: zupnija.mackolje.org

Božič

2017

Župnija sv. Jerneja ap. Mačkolje

Dete rajsko, dete sveto, o preljubi Jezus naš,
pridi k nam, saj trde jasli v mrzlem hlevčeku imaš.
Glej, srce te vabi vroče, pridi, pridi, večni Kralj!
Daj nam mir in tisto srečo, ki si jo pastirjem dal.
Rajsko srečo nam obetaš, če ponižni, čisti smo,
izpremeni naša srca, da podobna tebi so.
Kakor nekdaj v Betlehemu v srcu bo odmeval glas:
Hvala Večnemu v višavi, ki se je rodil za nas!

BOŽJI SIN PRIHAJA, DA NAM PRINESE MIR
in s svojo LJUBEZNIJO ogreje in razvname naša srca
V nedeljo 24. decembra lahko ob BETLEHEMSKI LUČI prižgete svojo lučko, ki naj v teh svetih
prazničnih dneh razsvetljuje vaš dom in vas same, da se boste ob geslu: PUSTI SE VNETI ogreli
in vneli svoja srca z ljubeznijo Svetega Duha! Preverimo ali v naših srcih gori Luč ljubezni, greje
vas in člane vaše družine in ljudi v okolici!
V dneh, ki so najkrajši v letu, v katerih prevladujeta tema in noč, naj bi si vzeli čas za
premišljevanje, za molitev, šli naproti Novorojenemu Detetu, Jezusu, ki nam prinaša Luč z neba.
Mogoče je tudi v našem srcu zavladala tema malodušnosti, žalosti, strahu, otopelosti, mogoče
celo tema greha. Jezus prihaja, da nam prižge ogenj svoje ljubezni. Pustimo mu, naj vstopi v
naše srce, v naše družine, v naš kraj, v našo župnijo! On bo pregnal temo iz našega srca. Naj nas
ne zmotijo vrvež »veselega decembra«, niti nakupovalna mrzlica! Praznujmo praznik Jezusovega
rojstva v duši, v družini in še posebno slovesno v cerkvi, zbrani okoli Kristusovega oltarja – pri
Betlehemskem hlevčku! Naj Luč Novorojenega Kralja Jezusa zasveti v naših srcih, da bo svetila
nam in ogrevala srca vseh, s katerimi se srečujemo ali z njimi živimo! Naj se razplamti in razžari
ne le plamenček, ampak vroč ogenj, velik kres v našem srcu, da bomo s svojo ljubeznijo ogreli
ves svet, tudi nekoga v daljni Afriki ali Aziji ali kjerkoli, ki trpi bedo, posledice sovraštva, vojne ali
terorizma in mu ugaša luč upanja v lepšo prihodnost.
Zato naj vaše duše, navda z radostjo in mirom, tistim mirom, ki ga svet ne pozna in zato ne more
dati. Po vas pa naj Božja ljubezen in milost s Kristusovega oltarja prehaja tudi do vseh bolnih,
starejših, revnih, otrok in odraslih!
Vse to in še več, predvsem pa Božji blagoslov, ki naj vas spremlja v letošnjih Božičnih praznikih in
skozi vse leto 2018
vam iz srca želim:
Vaš: Metod Lampe - žup. uprav.

Mojim voščilom se pridružujejo tudi msgr.
Franc Vončina, člani ŽPS Mačkolje in drugi
župnijski sodelavci.

Skupaj praznujmo BOŽIČNE PRAZNIKE najprej pri oltarju v naši lepi cerkvi! Pokažimo, da se
resnično veselimo rojstva našega Velikega brata Jezusa, saj vsi pripadamo eni družini Božjih
sinov in hčera! Praznovanje v krogu domačih naj bo nadaljevanje in odsev skupnega praznovanja
v cerkvi! Vsi župljani župnije Sv. apostola Jerneja v MAČKOLJAH in še od drugod ste lepo
vabljeni k skupnemu praznovanju:
V NEDELJO na SVETI VEČER v našo župnijsko cerkev že dopoldne ob 10.oo.
Na praznik GOSPODOVEGA ROJSTVA, o polnoči, nato še na sam Božič ob 10.oo.
Naslednji dan je praznik SVETEGA ŠTEFANA, prvega mučenca. Znova se bomo zbrali v cerkvi
okoli Jezusovega oltarja ob 10.oo. k sv. maši, po njej bo sledil blagoslov otrok. Po sv. maši
bodo gg. pevke in pevci MePZ »Mačkolje« - pod vodstvom g. Mateja Lazarja – ter otroci
pevske skupine »Z Ul'ce«, ki jih pripravlja g. Breda Sosič, podarili vsem prisotnim svoje
BOŽIČNO PEVSKO VOŠČILO. Prav prisrčno vabljeni!
Ne moremo mimo praznika NEDOLŽNIH OTROK 28. decembra. Oni so, ne zavedajoč se, dali
življenje za Kristusa. Danes je veliko otrok, ki jim ni dano živeti, ker jih umorijo še pred njihovim
rojstvom. Tudi oni so mučenci, mučenci človeške okrutnosti in sebičnosti. Zato je ta dan:
NARODNI DAN MOLITVE ZA NEROJENA ČLOVEŠKA ŽIVLJENJA. Pridružimo se in s
strahospoštovanjem molimo za starše, za medicinsko osebje, za nerojene otroke in zase, da
bomo vedno na strani življenja!

V nedeljo 31. decembra, na praznik SVETE DRUŽINE, bo sv. maša bo ob 10.oo. Premislimo:
Kaj lahko storimo za še boljše odnose v družini, za vzgojo otrok in mladine, kaj za prihodnost
našega naroda, njegovo vernost in materni jezik! Prosimo člane Svete Družine: Jezusa, Marijo in
Jožefa, naj nam izprosijo razsvetljenje Sv. Duha, da bomo živeli po evangeliju, in bodo mladi vse
svoje življenje ljubili Boga in bližnjega! Vzgajajmo mlade za vrednote: vero, poštenje, delavnost,
čut za pravičnost, za življenje…!
Iz hvaležnosti Bogu za vse prejete dobrote v iztekajočem se letu, bomo po maši zapeli
ZAHVALNO PESEM.
Z veseljem in radostjo, tudi z zdravo zabavo v svoji družini ali prijetni družbi prestopite na
SILVESTROVO v novo leto 2018! Prve trenutke Novega leta 2018 pa posvetite molitvi za Božji
blagoslov v novem letu!
NOVO LETO je praznik MARIJE BOŽJE MATERE in dan miru. Vse vas vabim, da pridete k sv.
maši ob 10.oo v MAČKOLJAH, ki naj bo zahvala za nazaj in priprošnja za naprej! Bogu boste
priporočili sebe in tiste, ki so vam dragi pa tudi potrebe naše župnije, tržaške škofije, domovine,
Evrope, Cerkve in vsega sveta. Ker je tudi SVETOVNI DAN MIRU bomo prosila Kneza miru, naj
vzpostavi mir in slogo med ljudmi povsod, še posebno tam, kjer je mir ogrožen. Politike vsega
sveta naj usmerja in razsvetljuje Sv. Duh, da bodo odgovorno delali za mir in blaginjo vseh in ne
gledali le zase in svojih strank interese. Mi pa Kristusov mir posredujmo v svojih družinah in
svojem okolju!
Praznik GOSPODOVEGA RAZGLAŠENJA – SVETI TRIJE KRALJI GAŠPER, MIHA, BOLTEŽAR je letos v soboto. Ta praznik je spomin na obisk Modrih pri Jezusu, ki jim je bil razodet kot človek,
kralj in Bog. Pri sveti maši ob 10.oo se mu bomo, kot kralji v Betlehemu, tudi mi poklonili in ga
molili.
Na NEDELJO JEZUSOVEGA KRSTA bomo v veri obhajali in doživljali dogodek ob reki Jordanu
in se veselili Božje ljubezni, ki k nam prihaja v evharistiji. V sv. maši ob 10.oo se bomo Bogu
zahvaljevali, da nas je s krstom sprejel v družino svojih otrok.
Pri sv. mašah v božičnih praznikih so v navadi DAROVANJA za različne namene, in sicer:
pri POLNOČNICI za pevce.
Na BOŽIČ in NOVEGA LETA DAN za potrebe cerkve.
Na praznik GOSPODOVEGA RAZGLAŠENJA za cvetje za krašenje cerkve.
Pri darovanju bodimo darežljivi, še zlasti, ko boste darovali za pevce, saj se oni vsako nedeljo
velikodušno darujejo, da je bogoslužje lepo, privlačno, da nas spodbuja k pobožnosti in ne
nazadnje, da vsi dostojno slavimo Boga. Tudi pri darovanju za cerkev pokažite svojo darežljivost.
Za darove že v naprej: Hvala in Bog vam povrni!
V PREBENEGU bodo sv. maše:
v soboto 23. decembra ob 17.oo nedeljska sv. maša
v nedeljo 24. decembra ob 17.oo božična sv. maša
v torek 26. decembra ob 17.oo sv. maša v čast sv. Štefana
v soboto 30. decembra ob 17.oo nedeljska sv. maša z ZAHVALNO PESMIJO
v soboto 6. januarja ob 17.oo sv. maša v čast Gospodovemu razglašenju
Ob koncu leta se prav LEPO ZAHVALJUJEM vsem, ki na različne način prispevate, da je
bogoslužje pri nas lepo, v duhovno spodbudo drug drugemu, da molite drug za drugega in tudi
zame. Hvala vam za vse materialne in duhovne darove, ki jih prejemam od vas.
Bog vam vsem vse bogato povrni!

