
 

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

 

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI 
 

NEDELJA 13. september 

24. NAVADNA NEDELJA 
(sv. Janez Zlatousti, škof in cerkveni učitelj) 

 

Ob 9.00 uri: pok. Lucijan Sosič, 117 – na Metežici 

 

PONEDELJEK 14. september 

POVIŠANJE SVETEGA KRIŽA 

 

Ob 19.00 uri: pok. Pavel Kurnik, obl. 129 

 

TOREK 15. september 

Žalostna Mati Božja 

 

 

 

SREDA 16. september 

sv. Kornelij, papež in Ciprijan, škof; 
mučenca 

 

Ob 19.00 uri: v čast Materi Božji za zdravje 

 

ČETRTEK 17. september 

24. tedna med letom; 
sv. Robert Bellarmin, 

škof in cerkveni učitelj; 
Lambert, škof 

 

 

 

PETEK 18. september 

24. tedna med letom; 
Riharda, cesarica 

 

Ob 19.00 uri: pok. Majda Senkič, 30. dan 

 

SOBOTA 19. september 

24. tedna med letom; 
sv. Januarij, škof in mučenec; 

Marijin spomin 

 

 

 

NEDELJA 20. september 

25. NAVADNA NEDELJA 
(sv. Andrej Kim Taegon, duhovnik in 

drugi korejski mučenci) 

 

Ob 9.00 uri: za dušno in telesno zdravje sina in 
hčere 

 
 

-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  
-Sv. maše, ki ste jih predhodno naročili bodo vedno opravljene v župniji, vendar zlasti v poletnem času bodo 
maševali tudi drugi duhovniki. Prosim za razumevanje!! 
-Prihodnjo nedeljo bo ob 17. uri v stolnici sv. Justa slovesen začetek pastoralnega leta: Več info na slo-plakatu. 
Vabljeni!! 
-V nedeljo 27. septembra bomo v župniji imeli slovesnost prvega svetega obhajila (ki je odpadlo zaradi 
pandemije) zato bo sv. maša ob 10 uri. Slovesnost bo potekala na Metežici; v primeru slabega vremena pa v 
župnijski cerkvi. Prihodnjo nedeljo bodo podrobnejše info... 
-Če bi kdo želel imeti mašne knjižice »Naša daritev« zadnja izdaja naj me prosim kontaktira... 

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

