Ned.
21. 4.

pon.
22. 4.

VELIKA NOČ
10.oo
v zahvalo, 15
Mačkolje
Gospodovo
darovanje
Vstajenje;
za cerkvene potrebe
Anzelm, škof, c. uč.
VELIKONOČNI;
Hugo, škof v
Grenoblu

10.oo
18.oo

po namenu
++bratje Vilko,
Bazilij, Sergij,
Bernard, 118

Prebeneg
Mačkolje

tor. v velikonočni osmini; 18.oo
23. 4.
Jurij, mučenec

Urška Barut, 129

Mačkolje

sred. v velikonočni osmini; 18.oo
24. 4. Marija Klopajeva,
mati apostolov

Marija in Artur
Glavina

Mačkolje

Domači zvonovi
Velika noč 2019
Župnija Sv. Jerneja Mačkolje 21. mali traven - april 2019
(Križpot, Mont, Čukovec in Prebeneg)
zupnija mackolje. org

Kristus je vstal!
Kristus je vstal!
Iz groba skalnega
dvignil se je svetal
z lastno močjo.
Sveta velika noč
kaže njegovo moč,
kaže njegovo moč.
Aleluja, aleluja,
aleluja!

četr. v velikonočni osmini; 11.oo
ROMANJE
Leskovec
25. 4. Marko, evangelist
še se lahko prijavite
pri
Krškem
pet. v velikonočni osmini; 18.oo
26. 4. Marija, Mati dobrega
sveta

živi in pokojni
župljani

Mačkolje

sob. v velikonočni osmini; 18.oo Boris Tul, obl., 137
27. 4. Hozana Kotorska,
devica

Mačkolje

ned. 2. VELIKONOČNA 10.oo
28. 4.
BOŽJEGA
USMILJENJA;
Peter Chanel, duh., m.

Mačkolje

Danilo Tul, 118

.
MISEL IZ SVETEGA PISMA
Jezus je rekel ženama, ki sta odhajali od njegovega praznega groba:
»Pozdravljeni!« Oni dve sta pristopili, mu objeli noge in se mu
poklonili. Tedaj jima je Jezus rekel: »Ne bojta se! Pojdita in sporočita
mojim bratom, naj gredo v Galilejo; tam me bodo videli.«
(prim. Mt 28,9-10)

VELIKONOČNO VOŠČILO

Spoštovana sestra, spoštovani brat! Vsako pomladno jutro je lepo, saj
obeta lep dan. Kadar pa je pomladno jutro ožarjeno z velikonočnim
sijajem, je še veliko lepše. In kadar ta sij prihaja od Sonca – vstalega
Zveličarja, je to jutro najlepše. Saj On, vstali Jezus daje upanje vsem
nam, da bo enkrat tudi za nas prišlo velikonočno jutro. Takrat nas bo –
upamo – Vstali Gospod peljal v svojo večno slavo. Iskreno vam vsem
želim, da v tej veri in upanju preživite letošnje velikonočne praznike.
Saj je ljubezen do nas gnala Jezusa na križ, da bi nas odkupil,
osvobodil greha in smrti in nas pripeljal k svojemu Očetu v objem
večne Ljubezni. Kdo ne bi z občudovanjem obstal pred čudežem
neskončne Ljubezni, se ji predal in pustil, da ga presvetli in vname za
dobroto.
Naj se povsod, predvsem pa v naših srcih razlega vesela ALELUJA in
najde odmev v vsaki duši. 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, vaše družine, z nepopisnim
velikonočnim veseljem.
To vam ob letošnji Veliki noči želijo
msgr. Franc Vončina,
vsi člani župnijskega, gospodarskega sveta in
Vaš

Metod Lampe – žup. uprav

GODOVI, SVETI DNEVI, PRAZNIKI IN SV. MAŠE:
sob.
13. 4.

Martin I.,
papež, mučenec

18.oo Danica in vsi ++Katić Mačkolje
19.oo živi in pokojni župljani Prebeneg

Ned.
OLJČNA;
10.oo
14. 4. Tiburcij, Valerijan,
Maksim, mučenci

Flavijo Makor. 137

Mačkolje

pon Veliki ponedeljek;
18.oo
15. 4. Helena Alzaška,
kneginja

++ družina Ružić

Mačkolje

tor.
16. 4.

Veliki torek;
Bernardka
Lurška,vidkinja

18.oo

Marisa Blasutto

Mačkolje

sred.
17. 4.

Velika sreda;
Robert, opat

18.oo

Josip Tul, obl., 129

Mačkolje

četr. Veliki četrtek;
18. 4. Galdin in Evzebij,
škofa

20.oo

spomin ZADNJE
VEČERJE,
SV. MAŠA:
++ iz družine Klabjan

Mačkolje

pet.
19. 4.

Veliki petek;
Leon IX., papež

20.oo

OBREDI
VELIKEGA PETKA

Mačkolje

sob.
20. 4.

Velika sobota;
Teotim (Teo)
škof

16.oo blagoslov velikon. jedil Prebeneg
17.oo blagoslov velikon. jedil Mačkolje
20.oo Zoran Tul, namesto
Mačkolje
cvetja

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 9. 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.
Prosim, prijavite še tiste BOLNIKE IN STAREJŠE OSEBE, ki jih
doslej nisem obiskoval, da jim bom mogel za veliko noč prinesti sv.
zakramente – tolažbo vere.
DAROVANJE IN OFER: Pri Božjem grobu bo po priporočilu
papeža Frančiška nabiralnik za vaše darove za kristjane v Sveti deželi.
Na Veliko noč bo med mašo darovanje za potrebe cerkve. Za vse
darova se vam že v naprej lepo zahvaljujem.
Prosim, da v ponedeljek po oljčni nedelji dopoldne pridete temeljiteje
OČISTIT CERKEV. V četrtek pa naredite božji grob. Že v naprej
hvala lepa!
S hvaležnostjo častimo USMILJENEGA JEZUSA. Radostno in
pobožno praznujmo BELO NEDELJO – NEDELJO BOŽJEGA
USMILJENJA!
V Jezusovi priliki o veliki gostiji je hišni gospodar ugotovil, da je v
hiši še veliko prostora za goste. Zato je rekel služabniku: »Pojdi na
pota in vzdolž ograj in prisili ljudi, naj vstopijo, da se napolni moja
hiša.« (Lk 14,22-23)Tudi jaz vam pravim in prosim, pojdite in
povabite na romanje v Leskovec pri Krškem vsakogar, ki ga vidite,
da se napolni naš avtobus, ker je v njem še veliko prostih sedežev (več
kot petindvajset).

VELIKONOČNE PRAZNIKE IN VSE DNI VELIKONOČNEGA
ČASA preživljajte z Jezusom, ki slovesno vstopa v Jeruzalem, z
Jezusom v dvorani zadnje večerje, pred velikim zborom, ki je zapečatil
njegovo smrtno obsodbo, pred rimskim oblastnikom, na poti na
Kalvarijo. Bodimo z njim pod križem in ob njegovem grobu, da bomo
zagledali tudi zarjo velikonočnega jutra. Njegovo vstajenje je naše
vstajenje. Njegova zmaga je naša zmaga, če le verujemo, da je vstal od
mrtvih. 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.
DNEVI JEZUSOVEGA TRPLJENJA IN PRAZNIKI VSTAJENJA
bodo pri nas potekali tako:
OLJČNA NEDELJA: Jezus je tisti dan šel iz Betanije v Jeruzalem.
Naproti so mu šle množice in vzklikali: »Hozana! Blagoslovljen, ki
prihaja v Gospodovem imenu! Izraelov kralj!« Zdaj je tu. Stopimo k
njemu! Pustimo mu, da postane naš Kralj. Pustimo, da njegova Beseda v
nas vzklije in obrodi sadove za zdaj in za večnost!
Blagoslov zelenja bo v MAČKOLJAH pri Zdencu (pri Lipi) ob
10.oo. Od tam bomo šli v procesiji v cerkev, kjer bo slavje imelo višek
ob poslušanju Jezusovega trpljenja in v daritvi svete maše. Lepe butare,
petje, molitev, poslušanje Božje besede, dobra velikonočna sveta spoved
in sv. obhajilo, naj nas skozi ves teden družijo z Jezusom, našim
Kraljem in Odrešenikom!
Na oljčno nedeljo bomo v cerkvi v Mačkoljah ob 16,oo uri molili in
premišljevali KRIŽEV POT. Vsi ste prav lepo vabljeni še k tej
pobožnosti.

Na VELIKI ČETRTEK bomo z Jezusom v dvorani zadnje večerje.
Sveta maša bo ob 20.oo. Na tej slovesni gostiji Jezus tudi nam umiva
duše, kot je apostolom umil noge; nam lomi kruh svojega Telesa in nas
z njim hrani. Naj nas pritegne Jezusova ljubezen in želja, da bi bili z
njim in njegovimi učenci.
Kdor more, naj se že dopoldne ob 10.oo uri udeležite KRIZMENE
MAŠE v katedrali sv. Justa v Trstu.

VELIKI PETEK: Z Marijo hodimo za Jezusom po križevem potu
na Kalvarijo. Nihče nima večje ljubezni, kot je ta, da kdo dá svoje
življenje za svoje prijatelje. Jezus ga je dal in ga še daje za tebe, zame
in za vse ljudi. Križev pot ob 19.3o in obredi VELIKEGA PETKA
ob 20.oo nam bodo razkrivali Jezusovo božansko ljubezen do nas in
kako je trpel za vsakega izmed nas, zate in zame. Upam, da nas bo
premišljevanje Jezusovega trpljenja spodbudilo k še večji ljubezni do
Jezusa.
Po obredih velikega četrtka in petka ostanite v cerkvi z Jezusom v
Getsemanskem vrtu in ob Božjem grobu. Molili bomo za svetost
duhovnikov, nove duhovne poklice, za družine in za prenovo duha in
srca vseh v Italiji, Sloveniji, Evropi in po vsem svetu.
V MAČKOLJAH bomo na veliki petek in veliko soboto zjutraj ob
8.oo uri v cerkvi molili HVALNICE. Lepo vabljeni.
Na VELIKO SOBOTO
Božjemu grobu!

prihajajte preko dneva častit Jezusa k

Blagoslov velikonočnih jedil, molitev pri Božjem grobu in obredi
VELIKE SOBOTE ob 20.oo, naj nam s svojimi bogatimi vsebinami
pomagajo lepše doživeti Veliko noč.

BLAGOSLOV JEDIL bo: v PREBENEGU ob 16.oo
in v
MAČKOLJAH ob 17.oo; Uživanje blagoslovljene hrane naj vas
spominja na Jezusovo trpljenje in vstajenje ter s kakó dragoceno krvjo
smo odkupljeni!
Na VELIKO SOBOTO ob 20.oo bomo pričeli obrede z blagoslovom
ognja in hvalnico Velikonočni sveči, ki predstavlja Vstalega Kristusa.
On preganja temo greha in smrti, preganja bedo naše človečnosti. Sledi
branje beril, obnovitev krstnih obljub in slovesna sv. maša. Po maši še
PROCESIJA. Z njo želimo izpričati vero in veselje, da je Jezus
premagal smrt.
Za procesijo v čast Vstalemu Zveličarju okrasite okna vaših hiš, kjer bo
šla procesija! Pripravili boste bandeta (zastave) in nebo! Organizirajte
se, prosim tudi nosilci!
VELIKA NOČ - SLOVESNI PRAZNIK GOSPODOVEGA
VSTAJENJA. Pridružimo se veselju vse Cerkve, ki se raduje, da smo
po Jezusovi smrti in vstajenju odrešeni. To veselje bomo pokazali ob
10.oo pri slovesni peti maši v župnijski cerkvi v MAČKOLJAH.
VELIKONOČNI PONEDELJEK in osmino preživimo kot velikonočni
kristjani, veseli Jezusove zmage! Iz src in grl vseh naj se glasi vesela
ALELUJA! Ta dan bo sv. maša v PREBENEGU ob 10.oo in v
MAČKOLJAH ob 18.oo.
V torek velikega tedna 16. aprila obhaja 92 let življenja zaslužni
papež BENEDIKT XVI. Molimo zanj, se zanj Bogu zahvaljujmo in se
spominjajmo njegovih velikih zaslug za Cerkev!

