
 

OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca – MAČKOLJE 
Od 15. novembra do 22. novembra 2020 

 

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI 
 

NEDELJA 15. november 

33. NAVADNA NEDELJA 
SVETOVNI DAN UBOGIH 

 

Ob 9.00 uri: pok. Aldo 

 

PONEDELJEK 16. november 

33. tedna med letom; 
sv. Marjeta Škotska, kraljica; 
sv. Jedrt, devica; Otmar, opat 

 

Ob 18.00 uri: pok. Alma Stepančič, 103 

 

TOREK 17. november 

sv. Eufemija in Tekla, tržaški mučenki; 
sv. Elizabeta Ogrska (Turingijska), 

redovnica 

 

Ob 18.00 uri: po namenu, 120 

 

SREDA 18. november 

33. tedna med letom; 
posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla; 

Filipina Duchesne, sv. žena 

 

Ob 18.00 uri: v zahvalo za vse prejete dobrote in 
milosti, 112 

 

ČETRTEK 19. november 

33. tedna med letom 

 

 

 

PETEK 20. november 

33. tedna med letom; 
Gelazij, papež 

 

Ob 18.00 uri: pok. starši Barut, 137 

 

SOBOTA 21. november 

Darovanje Device Marije 

 

 

 

NEDELJA 22. november 

JEZUS KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA 
(sv. Cecilija, devica in mučenka) 

 

Ob 9.00 uri: za žive in pok. pevce in pevke zbora; 
po sv. maši češčenje Najsvetejšega do opoldan ter 
blagoslov 

 
 

-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!! 
-Pod daritvenim oltarjem je nabiralnik, kjer lahko oddate kuverte z imeni vaših rajnih z darom za sv. maše za 
rajne. Kdor pa želi darovati sv. mašo za posameznega rajnega, ali na določen datum, naj se prosim oglasi v 
zakristiji. 
-Danes popoldne ob 16. uri v stolnici sv. Justa zaradi ukrepov pandemije ODPADE tradicionalna »HVALEŽNICA« 
in bo v nadškofovi želji predvidoma v velikonočnem času. 
-V soboto praznujemo praznik Matere Božje od zdravja, ki je obenem mestni praznik Trsta. Žal zaradi dodatnih 
ukrepov pandemije ne bo nobene sv. maše z udeležbe vernikov. Tržaški nadškof bo daroval sv. mašo ob 20. 

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


uri, ki jo bo prenašal Radio Nuova Trieste in Tv program »Telequattro«. Vabim Vas vse k molitvi k Materi Božji 
še posebej za zdravje v teh težkih in neprijetnih časih pandemije, ki jo najdete na spletni strani oznanil!!!! 
-Prihodnjo nedeljo, ki je zadnja v tem cerkvenem letu in praznujemo slovesni praznik Kristusa Kralja, kralja 
vesoljstva, bo po sv. maši izpostavljeno Najsvetejše za češčenje. Po opoldanski molitvi bo sklep češčenja ter 
blagoslov z Najsvetejšim. Vabljeni, da se zadržite tudi v osebni molitvi pred Najsvetejšim... Ker ta dan goduje 
tudi sv. Cecilija devica in mučenka ter zavetnica cerkvene glasbe bo sv. maša za vse žive in pok. pevce 
župnijskega pevskega zbora Mačkolje. Družabnost po sv. maši žal zaradi ukrepov pandemije odpade!! 


