
 

OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca – MAČKOLJE 
Od 22. novembra do 29. novembra 2020 

 

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI 
 

NEDELJA 22. november 

JEZUS KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA 
(sv. Cecilija, devica in mučenka) 

 

Ob 9.00 uri: za žive in pok. pevce in pevke zbora; 
po sv. maši češčenje Najsvetejšega do opoldan ter 
blagoslov 

 

PONEDELJEK 23. november 

34. tedna med letom; 
sv. Klemen, papež in mučenec 

sv. Kolumban, opat; 

 

Pokopališče v Dolini ob 10.45 uri: žarni pokop pok. 
Angele Colarich-Kos 
 

Ob 18.00 uri: po osebnem namenu za moj god 

 

TOREK 24. november 

sv. Andrej Dung Lac in drugi 
vietnamski mučenci 

 

Ob 18.00 uri: pok. iz družin Smotlak, Tul, Bandi in 
Stepančič 

 

SREDA 25. november 

34. tedna med letom; 
Katarina Aleksandrijska, mučenka 

 

Ob 18.00 uri: pok. iz družin Tul in Lakovič, 54 

 

ČETRTEK 26. november 

34. tedna med letom; 
Valerijan Oglejski, škof 

 

 

 

PETEK 27. november 

sv. Virgil in Modest, škofa; 
apostola Koroške 

 

Ob 18.00 uri: pok. Zoran Tul, 54 

 

SOBOTA 28. november 

34. tedna med letom; 
Marijin spomin 

 

 

 

NEDELJA 29. november 

1. ADVENTNA NEDELJA 

 

Ob 9.00 uri: pok. Pavla Tul, obl. smrti, 117 

 
 

-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  

-Sv. maše, ki jih predhodno naročite bodo vedno opravljene v župniji, vendar bodo zaradi mojih 
pastoralnih obveznosti včasih maševali tudi drugi duhovniki. Prosim za razumevanje!! 

Lahko darujete za sv. maše v novembru, ko naj bi se še posebej spominjali svojih rajnih!! 
-Pod daritvenim oltarjem je nabiralnik, kjer lahko še ta teden oddate kuverte z imeni vaših rajnih z darom za sv. 
maše za rajne. Kdor pa želi darovati sv. mašo za posameznega rajnega, ali na določen datum, naj se prosim oglasi 
v zakristiji. Hvala pa vsem, ki se vedno spominjate svojih rajnih z evharistijo in molitvijo!!! 
-Danes obhajamo slovesni praznik Jezusa Kristusa Kralja vesoljstva kot zadnjo nedeljo v tem cerkvenem letu. 
Po sv. maši bo izpostavljeno Najsvetejše za češčenje. Po opoldanski molitvi bo sklep češčenja ter blagoslov z 
Najsvetejšim. Vabljeni, da se zadržite tudi v osebni molitvi pred Najsvetejšim... Ker ta dan goduje tudi sv. 
Cecilija devica in mučenka ter zavetnica cerkvene glasbe bo sv. maša za vse žive in pok. pevce župnijskega 
pevskega zbora Mačkolje. Družabnost po sv. maši žal zaradi ukrepov pandemije odpade!! 

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


 
-Prihodnjo nedeljo bomo vstopili v novo cerkveno leto: sveti adventni čas in bom na začetku sv. maše 
blagoslovil adventni venec. Prinesete lahko tudi svoje vence k blagoslovu. Potem pa bomo vsako adventno 
nedeljo v začetku sv. maše prižgali eno svečo na njem kot simbol približevanja božičnemu dogodku. 
-Prihodnji ponedeljek prvega adventnega tedna začnemo z devetdnevnico v čast Brezmadežni, ki bo v obliki 
Marijinih pesmi med sv. mašo ter litanijami MB po sv. maši z blagoslovom Najsvetejšega. Vabljeni!! 
-Po posvetovanju z nekaterimi predstavniki Društva in zakristanom sem se odločil, da bomo imeli vsak mesec 
prvo nedeljo v mesecu darovanje za cerkveno ogrevanje, da vsaj delno razbremenimo župnijski bančni račun. 
Saj je tokrat zaradi pandemije velik upad miloščine in tudi Društvo je zaradi finačne stiske prispevalo manj. 
Zahvaljujem se Društvu in vsem, ki boste prispevali svoj finančni dar po vaših zmožnostih!!! Bog Vam povrni za 
Vašo darežljivost!!! 


