
OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca – MAČKOLJE
Od 19. septembra do 26. septembra 2021

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI

NEDELJA 19. september
25. NAVADNA NEDELJA

(sv. Januarij, škof in mučenec)

Ob 9.00 uri: pok. Frančiška Tul, 59

PONEDELJEK 20. september
sv. Andrej Kim Taegon, duhovnik in

drugi korejski mučenci)

Ob 18.00 uri: pok. Olga Stokovič, 50

TOREK 21. september
SV. MATEJ, APOSTOL IN EVANGELIST

Ob 18.00 uri: po namenu

SREDA 22. september
25. tedna med letom;

Mavricij in drugi mučenci

Ob 18.00 uri: pok. Ernesta Tul, 60/a

ČETRTEK 23. september
sv. Pij iz Pietrelcine, duhovnik Molimo za pok. duh. Antona Žužka, (+2011)

PETEK 24. september
BL. ANTON MARTIN SLOMŠEK, škof

SOBOTA 25. september
25. tedna med letom;

Sergej Radoneški, spokornik;
Nikolaj iz Flüe, kmet

Marijin spomin
JESENSKA KVATRNA SOBOTA

NEDELJA 26. september
26. NAVADNA NEDELJA

»SLOMŠKOVA NEDELJA«
»EKUMENSKI DAN«

(sv. Kozma in Damijan, mučenca;
sv. Pavel VI., papež)

Ob 9.00 uri: pok. duh. Ondrej Fraštja, 25. obl. smrti,
50

-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/mackolje 
-Današnji dan je namenjen osveščanju za darovanje odtegljivih sredstev Centralnemu Inštitutu za vzdrževanje
duhovnikov. Podrobne info imate na str.  10 in 11 v tedniku »Novi glas«. Odtegljivi  dar lahko nakažete po
priloženi položnici, prostovoljne prispevke pa lahko oddate v zakristiji ali jih nakažete. Bog Vam povrni za Vaše
darove, da duhovniki lahko predvsem z Vašo pomočjo opravljamo pastoralne dejavnosti!!!
-Natančen  potek  slovesnosti  ob  postavitvi  obnovljenega  Marijinega  kipa  bom  objavil  prihodnjo  nedeljo.
Slovesnost naj bi bila pridvidoma v nedeljo 10. oktobra ob 16. uri. Tisto nedeljo potem ne bo jutranje sv. maše.

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

