
 

OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca  – MAČKOLJE 
Od 19. januarja do 26. januarja 2020 

 

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI 
 

NEDELJA 19. januar 

2. NAVADNA NEDELJA 

 

Ob 9.00 uri: pok. Katja Salvi, 9. obl. smrti 
 

2. dan osmine za edinost kristjanov 
 

PONEDELJEK 20. januar 

2. tedna med letom; 
sv. Fabijan, papež in mučenec in 
sv. Sebastijan (Boštjan) mučenec 

 

Ob 19.00 uri: pok. Nivia, osmina, 38 
 
 

3. dan osmine za edinost kristjanov 
 

TOREK 21. januar 

sv. Neža, devica in mučenka 

 

Ob 19.00 uri: pok. družina Rehar, 120 
4. dan osmine za edinost kristjanov 

 

SREDA 22. januar 

2. tedna med letom; 
sv. Vincenc, diakon in mučenec 

 

Ob 19.00 uri: pok. starši Slavec, 120 
 

5. dan osmine za edinost kristjanov 
 

ČETRTEK 23. januar 

2. tedna med letom; 
zaroka Marije in Jožefa 

 

 
 

6. dan osmine za edinost kristjanov 
Molimo za pok. duh. Franca Zlobca (+2006) 

 

PETEK 24. januar 

sv. Frančišek Saleški, 
škof in cerkveni učitelj 

 

Ob 19.00 uri: pok. Marisa Blasutta, 1. obl. smrti 
 

7. dan osmine za edinost kristjanov 
 

SOBOTA 25. januar 

SPREOBRNITEV APOSTOLA PAVLA 

 

8. dan osmine za edinost kristjanov 
SKLEP TEDNA MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV 

 
 

NEDELJA 26. januar 

3. NAVADNA NEDELJA 
(sv. Timotej in Tit) 

NEDELJA SVETEGA PISMA IN VERSKEGA TISKA 

 

Ob 9.00 uri: pok. Luciano Sturman, obl. smrti, 38 

 

-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  
-V petek na praznik Spreobrnitve apostola Pavla je sklep molitvene osmine za edinost kristjanov. Predstavitev in 
katehezo o letošnji osmini za edinost kristjanov boste lahko podrobno slišali tudi po radiju Trst A v oddaji »Vera 
in naš čas«, bodisi danes in jutri, po ustaljenem urniku. 
-V četrtek bo ob 20. uri v domu Jakoba Ukmarja v Škednju, ul. Soncini 42 okviru škofijskih prireditev »Tedna 
molitve za edinost kristjanov« na slovensko ekumensko predavanje dr. Primoža Krečiča stolnega žpk. in 
dekana v Kopru z naslovom »Krst združuje kristjane« ter v petek ob 20. uri prav tako v Škednju dvojezično 
ekumensko bogoslužje (lectio divina), ki ga bo vodil g. Aleksander Erniša, pastor evangeličanske cerkve v Trstu. 
Več info na slo-plakatu. Vabljeni!! 
-Prihodnjo nedeljo, ki je svetopisemska bo med sv. mašo ob 9. uri v Mačkoljah podelitev Svetih pisem 
birmancem z Brega. Priporočam vam jih v molitev, da bi v moči Božje Besede črpali moč v svojem življenju. 

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

