
 

OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca – MAČKOLJE 
Od 16. avgusta do 23. avgust 2020 

 

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI 
 

NEDELJA 16. avgust 

20. NAVADNA NEDELJA 
(sv. Rok, spokornik; 

sv. Štefan Ogrski, kralj) 

 

Ob 9.00 uri: pok. Silvij Tul, 117 –na Metežici 

 

PONEDELJEK 17. avgust 

20. tedna med letom 

 

Ob 19.00 uri: pok. družina Šik, 42 

 

TOREK 18. avgust 

20. tedna med letom; 
Helena, cesarica 

 

Ob 10.30 uri: pogreb s sv. mašo pok. Alda Pecar 
 

Ob 19.00 uri: v čast Svetemu Duhu, 60a 

 

SREDA 19. avgust 

20. tedna med letom; 
sv. Janez Eudes, duhovnik 

 

Ob 19.00 uri: pok. družina Slavec, 54 

 

ČETRTEK 20. avgust 

sv. Bernard, opat in cerkveni učitelj 

 

 

 

PETEK 21. avgust 

sv. Pij X., papež 

 

 

 

SOBOTA 22. avgust 

Devica Marija Kraljica 

 

 

 

NEDELJA 23. avgust 

21. NAVADNA NEDELJA 
(sv. Roza iz Lime, devica) 

 

Ob 10.00 uri:                                             na Metežici 
 

praznovanje župnijskega zavetnika sv. Jerneja, 
apostola in mučenca 
 

Molimo za pok. škofa mons. Lovrenca Bellomija (+1996) 
 

-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!! 
-V nedeljo pred godom župnijskega zavetnika sv. Jerneja, apostola in mučenca, ki goduje sicer  prihodnji 
ponedeljek bo praznična sv. maša ob 10. uri, ki jo bo daroval letošnji zlatomašnik in nekdanji žpk v Mačkoljah 
g. Metod Lampe, SDB. Med sv. mašo ste povabljeni k darovanju za cerkev. Prisrčno vabljeni!!! 
-V nedeljo 23. avgusta bo v stolnici sv. Justa sv. maša ob obletnici smrti pok. tržaškega škofa škofa mons. 
Lovrenca Bellomija, ki jo bo daroval tržaški nadškof. Vabljeni k udeležbi in spominu za vse, kar je storil za našo 
slovensko tržaško skupnost!! 
-Če bi kdo želel imeti mašne knjižice »Naša daritev« zadnja izdaja naj me prosim kontaktira... 

-Drugih pastoralnih dejavnosti, ki smo jih vedno imeli zaenkrat žal še ne bo do nadaljnjih sprostitev 
epidemioloških razmer. 

-Pastoralna vizitacija za župnije Mačkolje, Dolina in Boljunec je predvidena za prihodnjo leto. Datuma še ni. 

BLAGOSLOVLJENE POČITNICE IN NA BOGA NE POZABITE!!! 

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

