
 

OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca  – MAČKOLJE 
Od 12. januarja do 19. januarja 2020 

 

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI 
 

NEDELJA 12. januar 

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA 

 

Ob 9.00 uri: pok. v čast Materi Božji 

 

PONEDELJEK 13. januar 

1. tedna med letom; 
sv. Hilarij (Radovan), 

škof in cerkveni učitelj 

 

Ob 19.00 uri: družina Tul: Dario, Damjan, Lojze, 62 

 

TOREK 14. januar 

1. tedna med letom; 
bl. Odon iz Jurkloštra, opat; 

Feliks Nolanski, duhovnik 

 

Ob 19.00 uri: starši Tul, 62 

 

SREDA 15. januar 

1. tedna med letom; 
Pavel puščavnik 

 

Ob 19.00 uri: pok. Silvij Tul, 117 

 

ČETRTEK 16. januar 

1. tedna med letom; 
Marcel, papež 

dan poglobljenega dialoga in napredka med 
katoličani in Judi 

 

 

 

PETEK 17. januar 

sv. Anton Puščavnik, opat 

 

 

 

SOBOTA 18. januar 

1. tedna med letom; 
TEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV 

 

 

 

NEDELJA 19. januar 

2. NAVADNA NEDELJA 

 

Ob 9.00 uri: pok. Katja Salvi, 9. obl. smrti 

 
 

-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.zupnijamackolje.eu  www.oglas.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,- za 
krašenje cerkve: € 128,-. 
-Z današnjo nedeljo Jezusovega krsta se je liturgično zaključil sveti božični čas. Božične pesmi pa bomo prepevali 
po stari slovenski tradiciji vse do Svečnice, to je 2. februarja. 
-Danes popoldan ob 16. uri ZCPZ vabi na tradicionalni božični koncert v stolnico sv. Justa. Posvečen je tokrat 
10. letnici smrti prof. Zorka Hareja, ki je bil tudi njen soustanovitelj. Vabljeni!! 
-V petek bo ob 19. uri slovesna sv. maša ob godu sv. Antona Puščavnika na Prebenegu, ki je zavetnik cerkve. 
-V soboto se začne molitvena osmina za edinost kristjanov z naslovom »Domačini so nas sprejeli nadvse 
ljubeznivo (Apd 28,2)«. Kadar bo sv. maša bomo poslušali nagovor iz ekumenske knjižice, ki jo pošlje SES. 

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


Tokrat sta končno uvrščena v okviru škofijskih prireditev tudi dva slovenska dogodka in sicer ekumensko 
predavanje dr. Primoža Krečiča, stolnega žpk v Kopru ter dvojezično ekumensko bogoslužje v Škednju. Več info 
v plakatu, ki sledi prihodnji teden. 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!!! 


