
 

OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca – MAČKOLJE 
Od 20. september do 27. septembra 2020 

 

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI 
 

NEDELJA 20. september 

25. NAVADNA NEDELJA 
(sv. Andrej Kim Taegon, duhovnik in 

drugi korejski mučenci) 

 

Ob 9.00 uri: pok. za dušno in telesno zdravje sin ain 
hčere – na Metežici 

 

PONEDELJEK 21. september 

SV. MATEJ, APOSTOL IN EVANGELIST 

 

Ob 19.00 uri: pok. bratje Tul: Alojz, Dario in 
Damjan, 62 

 

TOREK 22. september 

25. tedna med letom; 
Mavricij in drugi mučenci 

 

Ob 19.00 uri: pok. duh. Stanko Janezič, ob 100-
letnici rojstva in 10. obl. smrti 

 

 
 

SREDA 23. september 

sv. Pij iz Pietrelcine, duhovnik 

 

 
 

Molimo za pok. duh. Antona Žužka (+2011) 
 

ČETRTEK 24. september 

BL. ANTON MARTIN SLOMŠEK, škof 

 

 

 

PETEK 25. september 

25. tedna med letom; 
Sergej Radoneški, spokornik; 

Nikolaj iz Flüe, kmet 

 

Sv. Jakob: ob 17.00 uri: za vse pok. člane slov. 
Vincencijeve konference 
 

Ob 19.00 uri: v čast Mariji Pomagaj, 60/a 

 

SOBOTA 26. september 

25. tedna med letom; 
sv. Kozma in Damijan, mučenca; 

sv. Pavel VI., papež 
JESENSKA KVATRNA SOBOTA 

 

 

 

NEDELJA 27. september 

26. NAVADNA NEDELJA –  
»SLOMŠKOVA NEDELJA« 

»EKUMENSKI DAN« 
(sv. Vincencij Pavelski, duhovnik, 

ustanovitelj lazaristov) 

 

Ob 10.00 uri: po namenu prvoobhajancev in 
njihovih staršev – na Metežici 
 

P R V O  S V E T O  O B H A J I L O 
 
 

Smrtni dan papeža Janez Pavla I. (+1978) 
 
 

-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 jih predhodno naročite bodo vedno opravljene v župniji, vendar bodo zaradi mojih pastoralnih 
obveznosti všasih maševali tudi drugi duhovniki. Prosim za razumevanje!! 
-Danes bo ob 17. uri v stolnici sv. Justa slovesen začetek pastoralnega leta: Več info na slo-plakatu. Vabljeni!! 
-V petek vas kot duhovni asistent slovenske Vincencijeve konference ob godu sv. Vincencija Pavelskega, 
zavetnika ubogih in revnih, ki bo sicer v nedeljo, prisrčno vabim k sv. Jakobu, kjer bomo imeli ob 16.30 uri 
najprej molitev rožnega venca ter litanije Matere Božje, sledi ob 17. uri sv. maša. Po sv. maši bo predavanje in 

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


pogovor o sv. Vincenciju, ki ga bom imel tokrat jaz. Sledi še prijateljsko druženje. Vse to bo potekalo v 
Šentjakobskem kulturnem društvu na ul. Concordia 8. Prisrčno vabljeni člani in sodelavci slovenske 
Vincencijeve konference. Prosim, da upoštevate trenutne ukrepe zaradi pandemije !!! 
 

-V nedeljo 27. septembra bomo v župniji Mačkolje imeli slovesnost prvega svetega obhajila (ki je 
odpadlo zaradi pandemije) zato bo sv. maša ob 10 uri. Slovesnost na kateri bo 5 naših otrok: Jasna, 
Petra, Danijel, Martin in Mattia bo potekala na Metežici; v primeru slabega vremena pa v župnijski 
cerkvi. Zaradi še vedno veljavnih ukrepov glede pandemije prosim, da upoštevamo predpise. Zato, če 
bo slovesnost zaradi neprimernega vremena potekala v cerkvi, prosim, če bi lahko šli nekateri takrat k 
nedeljski sv. maši kam drugam, da bo lahko vzdrževana medosebna razdalja. Priprava na prvo sveto 
obhajilo bo potekala v sredo z začetkom ob 17. uri in se bo nadaljevala s prvo spovedjo 
prvoobhajancev ter njihovih staršev. Zato prosim za zanesljivo udeležbo!! 
 
-Če bi kdo želel imeti mašne knjižice »Naša daritev« zadnja izdaja naj me prosim kontaktira... 


