
 

OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca – MAČKOLJE 
Od 1. novembra do 8. novembra 2020 

 

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI 
 

NEDELJA 1. november 

VSI SVETI 

 

Ob 9.00 uri: po namenu darovalca 
 

kropljenje grobov na pokopališču (brez procesije) 
 

PONEDELJEK 2. november 

SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH 

 

Ob 18.00 uri: pok. Gorijan Kraševec 
 

Smrtni dan božjega služabnika mons. Jakoba Ukmarja(+1971) 
 

TOREK 3. november 

SV. JUST TRŽAŠKI, MUČENEC; 
zavetnik tržaške škofije in mesta Trst 

 

Ob 18.00 uri: pok. Barut in Sturman, 38 

 

SREDA 4. november 

sv. Karel Boromejski, škof 

 

Ob 18.00 uri: pok. duh. Maks Suard, obl. smrti 

 

ČETRTEK 5. november 

OBLETNICA POSVETITVE 
TRŽAŠKE STOLNICE SV. JUSTA 

 

 

 

PETEK 6. november 

31. tedna med letom; 
sv. Lenart, opat 

PRVI PETEK 

 

Ob 18.00 uri: pok. starši Frandolič 

 

SOBOTA 7. november 

31. tedna med letom; 
Marijin spomin 

PRVA SOBOTA 

 

 

 

NEDELJA 8. november 

32. NAVADNA NEDELJA 

 

Ob 9.00 uri: pok. Michela 
»ŽUPNIJSKA HVALEŽNICA« 

 
 

-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 18.00 uri. Razen, če ni 
drugače oznanjeno glede časa. Spletna stran oznanil: www.zupnijamackolje.eu  www.oglas.it  

-Sv. maše, ki jih predhodno naročite bodo vedno opravljene v župniji, vendar bodo zaradi mojih 
pastoralnih obveznosti včasih maševali tudi drugi duhovniki. Prosim za razumevanje!! 

Lahko darujete za sv. maše v novembru, ko naj bi se še posebej spominjali svojih rajnih!! 
-Danes je slovesni in zapovedani praznik Vseh svetih in bo sv. maša ob 9. uri kot ob nedeljah. Potem bo 
kropljenje grobov na pokopališču brez procesije, zaradi pandemije!! Več info na plakatu... 
-V ponedeljek bo nočno bedenje pred praznikom sv. Justa. Začetek ob 20.30 uri v stolnici sv. Justa. Več info na 
plakatu. Vabljeni zlasti mladi!!! 
-Prihodnjo nedeljo bo vsakoletna ŽUPNIJSKA HVALEŽNICA v Mačkoljah. Povabljeni ste, da bi prinesli darove v 
obliki poljskih pridelkov med samim darovanjem pri sv. maši in ne prej ali potem!! Ker to daje bogoslužju 
posebno simboliko. Vse te darove bo župnija darovala tržaški škofijski Karitas, ki jih bo razdelila med uboge. 
Zato Vas še posebej prosim za Vašo velikodušnost. 
-Hvaležnica pri sv. Justu bo letos potekala v nedeljo 15. novembra ob 16. uri seveda ob ukrepih zaradi 
pandemije. Več info na plakatu... 

http://www.zupnijamackolje.eu/
http://www.oglas.it/

