
 

OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca – MAČKOLJE 
Od 13. decembra do 20. decembra 2020 

 

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI 
 

NEDELJA 13. december 

3. ADVENTNA (GAUDETE) NEDELJA 
(sv. Lucija, devica in mučenka) 

 

Ob 9.00 uri: pok. Luciano Šturman, 137 

 

PONEDELJEK 14. december 

sv. Janez od Križa, 
duhovnik in cerkveni učitelj 

 

Ob 18.00 uri: v čast p. Piju za prejete dobrote, 11 

 

TOREK 15. december 

3. adventnega tedna 

 

Ob 18.00 uri: pok. Angelo Kos, 11 

 

SREDA 16. december 

3. adventnega tedna 

 

Ob 18.00 uri: pok. Franc Kurnik, 129 
 

1. dan božične devetdnevnice 
 

ČETRTEK 17. december 

3. adventnega tedna 

 

Ob 18.00 uri: po osebnem namenu: v zahvalo 
 

84. roj. dan papeža Frančiška 
40. roj. dan g. Klemena Zalarja 

2. dan božične devetdnevnice 
 

PETEK 18. december 

3. adventnega tedna 

 

Ob 18.00 uri: pok. Silvij Tul, 117 
 

3. dan božične devetdnevnice 
 

SOBOTA 19. december 

3. adventnega tedna 
ADVENTNA KVATRNA SOBOTA 

 

Ob 18.00 uri: pok. Natalija Rapotec 
 
 
 
 

4. dan božične devetdnevnice 
 

NEDELJA 20. december 

4. ADVENTNA NEDELJA 

 

Ob 9.00 uri: pok. Elvira Barut, 129 
 

5. dan božične devetdnevnice 
 
 

-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/mackolje  

-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!! 

-Začel se je sveti adventni čas. Naj bo resnično to predvsem duhovna priprava na Božič!! Ne pozabimo tudi na 
molitev ob adventnem vencu po naših družinah!!! Božična oznanila bodo prihodnji teden!! 

-Božična devetdnevnica kot neposredna priprava na praznik Kristusovega rojstva se začne v sredo 16. 
decembra. Potekala bo med sv. mašo (kadar je oznanjena) kot je to običajno. Vabljeni na ta lep običaj petja in 
molitve pred Kristusovim rojstvom!! 
-Letošnji knjižni dar Goriške Mohorjeve družbe in tudi stenske koledarje si prosim sami nabavite v TKS (tržaško 
knjižno središče) na Trgu Oberdan, saj ga zaradi oderuških pogojev TKS-ja, GMD (Goriška Mohorjeva družba) in 
škofovega vikarja, ki so se dogovorili, da moramo duhovniki vse vnaprej plačat in ne po zaključeni prodaji kot 
je to vedno bilo, odločil, da ne bom financiral iz svojega lastnega denarja njihovega oderuškga posla!!!! 
Mislim, da bi morala biti stranka vedno na prvem mestu, še zlasti v teh časih krize, ko se nakateri borijo za 
vsakdanje preživetje... slovenski duhovniki pa zato ne bomo postajali založniki in publicisti ob takih nelojalnih 
plačilnih pogojih!!!! 
-Bog Vam povrni za Vašo darežljivost, da imamo lahko sedaj ogrevano cerkev!!!! 

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

