
 

OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca  – MAČKOLJE 
Od 17. maja do 25. maja 2020 

 

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI 
 

NEDELJA 17. maj 
6. VELIKONOČNA NEDELJA 

 

O D P A D E 
zaradi pandemije 

 

PONEDELJEK 18. maj 
6. velikonočnega tedna; 

sv. Janez I. papež in mučenec 

 

Ob 19.00 uri: pok. Ivan Tul, 117 

 

TOREK 19. maj 
6. velikonočnega tedna 

 

Ob 19.00 uri: pok. Bruno Terčič, 71 

 

SREDA 20. maj 
6. velikonočnega tedna; 

sv. Bernardin Sienski, duhovnik 
1. prošnji dan : za blagoslov mest in vasi 

 

Ob 19.00 uri: pok. Antonija Rojac, 161 

 

ČETRTEK 21. maj 
6. velikonočnega tedna; 

sv. Krištof Magellanes, duhovnik 
2. prošnji dan: za blagoslov polj 

 

 

 

PETEK 22. maj 
6. velikonočnega tedna; 

sv. Marjeta (Rita) Kasijska, redovnica 
3. prošnji dan: za blagoslov vodà (in ostalega) 

 

Ob 19.00 uri: v zahvalo 

 

SOBOTA 23. maj 
6. velikonočnega tedna; 

sv. Janez de Rossi, duhovnik; Mihael, kmet 

 

 

 

NEDELJA 24. februar 

GOSPODOV VNEBOHOD 
sv. Socerb, mučenec; 

MARIJA POMOČNICA KRISTJANOV 

 

Ob 10.30 uri: krst v cerkvi 
 

Ob 11.00 uri: pok. Josip (na prostem) 

 

-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  
-Svete maše, ki so se KONČNO začele s ponedeljkom po skoraj dvomesečnem premoru in so odpadle zaradi 
izrednih epidemoloških razmer so in bodo prenešene v naslednjih tednih. Če kdo želi kakšno spremembo 
datuma naj mi to prosim sporoči. 
-Do prve junijske nedelje bodo sv. maše ob nedeljah vedno ob 11. uri na prireditvenem prostoru. V primeru 
dežja bo sv. maša v cerkvi vendar ob manjši prisotnosti vernikov zaradi ukrepov!!! 
-Zaradi epidemiloških razmer novega Coronavirusa, ki so v veljavi do 3. junija poleg vladnega dekreta tudi 
določbe tržaške škofije, ki si jih lahko preberete tudi na spletni strani (www.diocesi.trieste.it). Zaradi tega 
potekajo bogoslužja v bolj okrnjeni obliki. Prosim, da jih upoštevamo vsi in tako preventivno poskrbimo za 
naše zdravje, da se bodo ukrepi lahko počasi sproščali in ne zaostrovali. Prosim za razumevanje!! 

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

