
OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca - MAČKOLJE 
Od 5. januarja do 12. januarja 2020 

 
SVETI  OČE FRANČIŠ EK (NAD)ŠKOF MSGR.  GIAMPAOLO CREPALDI 

NEDELJA 5. januar 
2. NEDELJA PO BOŽIČU 

Ob 9.00 uri : pok. Angela Tul, 129 

PONEDELJEK 6. januar 
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE 

SVETI TRIJE KRALJI 

Ob 9.00 uri: pok. Danilo Tul, 118 

DAROVANJE ZA KRAŠENJE CERKVE 

TOREK 7. januar 
sv. Rajmund Penjafortski, duhovnik 

 

SREDA 8. januar 
v božičnem času 

Ob 19.00 uri: Albina Tul, 54 

ČETRTEK 9. januar 
v božičnem času 

 

PETEK 10. januar 
v božičnem času; 

 

SOBOTA 11 . januar 
sv. Pavlin Oglejski, škof 

 

NEDELJA 12 . januar 
NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA 

Ob 9.00 uri: 

- 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 19.00 uri. Razen, če ni 
drugače oznanjeno glede časa. Spletna stran oznanil: www.zupniiamackolie.eu   www.oqlas.it 
- Iskrena zahvala vsem, ki ste zelo lepo okrasili cerkev ter postavili jaslice. Bog povrni za vaše darove za: 
cerkvene pevce pri polnočnici: € 86-; za cerkvene potrebe pri božični sv. Maši € 180,- in za Novo leto € 137,-. 
-V ponedeljek (jutri) je slovesni praznik Gospodovega razglašenja - sveti Trije Kralji in bo darovanje za krašenje 
cerkve. 
-V petek bo ob 20. uri na Opčinah v Finžgarjevi dvorani v Marijanišču potekalo četrto predavanje dr. Jožeta 
Bajzka, SDB z naslovom : »Podoba Boga kot Očeta - prilika o izgubljenem Sinu.« Več  info  na  plakatu, 
vabljeni!! 
-Prihodnjo nedeljo je praznik Jezusove ga krsta in se liturgično zaključi sveti božični čas. Na začetku sv. maše bo 
blagoslov vode s katero se bomo pokrižali ob začetku bogoslužja, po nagovoru bo obnovitev krstnih obljub kot 
naše veroizpovedi. 
-Prihodnjo nedeljo bo ob 12. uri v župniji sv. Katarine Sienske (ul. dei Mille, 18) maša ob prazniku narodov, ki jo 
bo ob somaševanju duhovnikov daroval tržaški nadškof. Več in fo na plakatu. 
-Prihodnjo nedeljo ZCPZ vabi na tradicionalni božični koncert ob 16. uri v stolnico sv. Justa. 
Vabljeni!! 
-Knjižni dar Goriške Mohorjeve (€ 40,-} družbe ter stenski koledarji {€5,-), ki jih je še nekaj na razpolago bodo samo še ta mesec v prodaji. 
Vabljeni k nakupu!!! 


