
OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca – MAČKOLJE
Od 10. oktobra do 17. oktobra 2021

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI

NEDELJA 10. oktober
28. NAVADNA NEDELJA

Ob 16.00 uri: vsi pok. iz družine Šik, 18

PONEDELJEK 11. oktober
28. tedna med letom;

sv. Janez XXIII., papež; Filip, diakon;
Bruno in Firmin, škofa

Ob 18.00 uri: za duše v vicah

TOREK 12. oktober
28. tedna med letom;

sv. Maksimilijan Celjski, mučenec

Ob 18.00 uri: vsi pok. iz družine Smotlak, 36

SREDA 13. oktober
28. tedna med letom;

Koloman, mučenec

ČETRTEK 14. oktober
28. tedna med letom;

sv. Kalist, papež in mučenec

PETEK 15. oktober
sv. Terezija Jezusova (Avilska),
devica in cerkvena učiteljica

Ob 18.00 uri: pok. Boris Tul, 137

OBLETNICA POSVETITVE DOMAČE CERKVE
(razen stolnice in cerkva v katerih ni znan datum 
posvetitve – samo v tržaški škofiji)

SOBOTA 16. oktober
28. tedna med letom;

sv. Hedvika, redovnica;
sv. Marjeta Marija Alacoque, devica;

Marijin spomin

Ob   20.30 uri: župnija sv. Janeza Bosca  , Istrska ul.:
MISIJONSKO BEDENJE

NEDELJA 17. oktober
29. NAVADNA NEDELJA

(sv. Ignacij Antiohijski, škof in mučenec)

Ob 9.00 uri: pok. Silvij Tul, 117

-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. Vsakodnevna molitev rožnega venca v mesecu oktobru in litanije Matere Božje
poteka pol ure pred sv. mašo, razen v četrtkih in v nedeljah oz. kadar ni oznanjene sv. maše. Vabljeni k molitvi
rožnega venca  tudi  doma v krogu družine  ali  posamezno.  Spletna stran oznanil:  www.zupnijamackolje.eu
www.oglas.it/mackolje 
-Danes je za našo župnijo poseben praznik ob blagoslovu obnovljenega Goršetovega kipa MB – Marije
zmagovalke. Začetek in zbiranje ob 16. uri pod lipami, kjer bo blagoslov in procesija v cerkev, kjer bo
slovesna sv. maša ter litanije MB z blagoslovom Najsvetejšega. V primeru dežja bo vse potekalo v

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


cerkvi.  Nazvoča bo tudi sestrična moje pok. mame Dragica Čadež Lapajne, akad. kiparka,  ki  je kip
restavrirala. Prisrčno vabljeni!!!
-V  petek  ob  20.30  uri  bo  v  cerkvi  sv.  Janeza  Bosca  pri  salezijancih  na  Istrski  ul.  potekalo  tradicionalno
misijonsko bedenje, ki ga bo vodil tržaški nadškof, pripravlja in organizira pa ga škofijski urad za pastoralo
misijonov. Prisrčno vabljeni!!
-Pastoralna  vizitacija  s  škofovim  obiskom  župnij  Dolina,  Boljunec  in  Mačkolje  je  načrtovana  za  6.  in  7.
november 2021, če bodo to dovoljevale epidemiološke razmere. Natančen potek ter program bom predstavil
enkrat v prihodnjem mesecu.


