ponedeljek, 20. avgusta
sv. maša ob 18.oo

Domači zvonovi

torek, 21. avgusta
sv. maša ob 18.oo – 1. dan tridnevnice
sreda, 22. avgusta – 2. dan tridnevnice

četrtek, 23. avgusta
sv. maša ob 19.3o – 3. dan tridnevnice
ob 20.15 – SPOVEDOVANJE
petek, 24 avgusta - SVETI JERNEJ, apostol
sv. maša ob 20.oo s petjem sodelujejo MLADI

Urniki bogoslužja

sobota, 25. avgusta
sv. maša ob 18.oo v Prebenegu

nedelja, 26. avgusta
Slovesna peta sveta maša ob 10.oo
mašo daruje novomašnik
TOMAŽ KUNAVER
– med mašo ofer
Ob 18.oo slovesna procesija po vasi
pete litanije Matere Božje,
blagoslov avtomobilov in blagoslov z Najsvetejšim
nagovor novomašnika TOMAŽA

Sveti Duh je po prvih binkoštih vodil svetega JERNEJA
oznanjat evangelij v Indijo, Mezopotamijo, Partijo, Likaonij,
veliko Armenijo in menda tudi v Egipt. Na začetku so ga
nekaj časa spremljali Andrej, Matej ali Filip. Domnevajo,
da je umrl mučeniške smrti v Armeniji v mestu
Albanopolisu, kjer so mu na ukaz kralja Astiaga živemu
potegnili kožo s telesa, nato ga pa obglavili ali križali.
(Prim. Leto Svetnikov 3 Mohorjeva družba Celje 2000 str. 477)

Praznovanje vaškega zavetnika
sv. Jerneja apostola.
Mačkolje, 26. avgusta 2018

Praznik opasila v Mačkoljah v letu 2018 nas spominja, da Jezus tudi danes hodi
po stezah in cestah sveta in trka na srca mnogih, jih kliče in vabi: »Hodi za
menoj!« Ali je potrkal tudi na tvoje srce? Mogoče te je povabil: »Prosi
Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev!« Jezus čaka prvega in
drugega, ali se bosta odzvala, ali mu bosta odprla vrata srca, da bo mogel
vstopiti in prvega voditi, a z drugim prositi Očeta za nove duhovne poklice.

Jezus je potrkal tudi na srce mladeniča TOMAŽA KUNAVERJA. Po molitvi v
družini, njihovem krščanskem življenju, zgledu srednje sestre v družini, ki jo je
Jezus tudi osvojil za duhovni poklic pri sestrah klarisah (v teh dneh, ob
prazniku svete Klare, so sestre klarise obhajale štiridesetletnico vrnitve v
Slovenijo) je vzklilo tudi seme duhovniškega poklica, ki ga je Kristus vrgel v
njegovo srce. Rojen je bil v Ljubljani 15. 3. 1984. Otroštvo in mladost je
preživljal v župniji Svetega Križa v Ljubljani na Žalah. Po izobrazbi je
diplomirani programer. Za duhovniški poklic je zelo pomagala
Neokatehumenska pot. Z njo se je srečal pri 17. letih v katehezah in vstopil
nanjo. Pri 26 letih, ko je sklenil študij kot programer na Fakulteti za
računalništvo in informatiko v Ljubljani, se je odločil. V torek je diplomiral, v
sredo, dan kasneje, je šel na duhovne vaje v Porto San Giorgio v Marke.
Izmed 300 mladih so mu dovolili, da gre v Trst. Tam so prav tisto leto odprli
semenišče Redemptoris Mater. Sestrin poklic ga je navdihoval, da je veliko
razmišljal o duhovnem poklicu – tudi v samostanu, ne pa o duhovništvu.
Ve d n o pa je imel željo slediti Jezusu, Njemu posvetiti svoje življenje, biti z
Bogom na intimen način. Pri vsem iskanju mu je veliko
pomagal center za poklice pri Neokatehumenski poti.
Medtem je študiral dve leti filozofijo in tri leta
teologijo. Misijonsko prakso si je pridobival na
Slovaškem in Češkem. Mašniško posvečenje je prejel v
stolnici Sv. Justa v Trstu 2. 6. 2018 po rokah tržaškega
škofa nadškofa Giampaola Crepaldija. Naslednji dan je
imel novo mašo pri Svetem Ivanu v Trstu, nato pa še v
svoji domači župniji pri Svetega Križa v Ljubljani na
Žalah. (Povzeto po novomašnikovem intervjuju za
Novi glas: Moj poklic je za druge, je služiti
drugim, Novi glas dne 31. 5. 2018)

SV. JERNEJA, apostola,
zavetnika župnijske cerkve in župnije MAČKOLJE
bodi zaznamovan
z letom PRIPRAVE NA SINODO MLADIH
in v odmevih po SINODI O DRUŽINI,
ZATO PROSIMO SVETEGA APOSTOLA JERNEJA
NAJ Z EVANGELIJEM VSTOPI V NAŠE DRUŽINE,
NAJ V NJIH OZNANI BOŽJO LJUBEZEN,
NAVDUŠI VERNE IN VSE DRUGE
ZA ZVESTOBO JEZUSU
IN POKLICANOST K SVETOSTI
Izprosi naj nam svetih staršev, otrokom vstop v vero
po dobrem zgledu staršev, mladim zvestobo in
napredovanje na poti odraščanja v življenje po veri,
nove duhovniške, misijonarske in redovniške poklice,
svetost duhovnikov, zvestobo vseh,
ko se zahvaljujemo Bogu
za Njegovo naklonjenost in ljubezen
Praznujmo skupaj
v hvaležnosti in zaupanju v Gospoda našega Boga
in priprošnjo Marije, Kraljice apostolov
ter zaščito sv. Jerneja apostola!

OBVESTILO:
Prosimo, da na dan praznovanja ne parkirate avtomobilov v bližini
cerkve in ob zidu nad kapelico Lurške Matere Božje pri Lipi.

