
 

OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca  – MAČKOLJE 
Od 24. maja do 31. maja 2020 

 

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI 
 

NEDELJA 24. maj 
GOSPODOV VNEBOHOD 

sv. Socerb, mučenec; 
MARIJA POMOČNICA KRISTJANOV 

 

Ob 10.30 uri: krst v cerkvi 
 

Ob 11.00 uri: pok. Josip (na prostem) 
 

BINKOŠTNA DEVETDNEVNICA 
 

PONEDELJEK 25. maj 
7. velikonočnega tedna; 

sv. Beda Častitljivi, duhovnik in 
cerkveni učitelj; 

sv. Gregor VII., papež; 
sv. Marija Magdalena de'Pazzi, devica 

 

Ob 19.00 uri: pok. Silvij Tul, 3. obl. smrti 
 
 
 
 

BINKOŠTNA DEVETDNEVNICA 
 

TOREK 26. maj 
sv. Filip Neri, duhovnik 

 

Ob 19.00 uri: za naše družine 
BINKOŠTNA DEVETDNEVNICA 

 

SREDA 27. maj 
7. velikonočnega tedna; 

bl. Alojzij Grozde, mučenec; 
sv. Avguštin Canterburyski, škof 

 

Ob 19.00 uri: za dušno in telesno zdravje 
 
 

BINKOŠTNA DEVETDNEVNICA 
 

ČETRTEK 28. maj 
7. velikonočnega tedna 

 

 
BINKOŠTNA DEVETDNEVNICA 

 

PETEK 29. maj 
7. velikonočnega tedna; 

sv. Maksim Emonski, škof; 
sv. Pavel VI., papež 

 

Ob 19.00 uri: pok. Bruna Šik, 12. obl. smrti, 54 
 
 

BINKOŠTNA DEVETDNEVNICA 
 

SOBOTA 30. maj 
7. velikonočnega tedna; 

sv. Kancijan, Kancij, Kancijanila in Prot, 
oglejski mučenci; Marijin spomin 

 

 
 
 

BINKOŠTNA DEVETDNEVNICA 
 

NEDELJA 31. maj 
BINKOŠTNA NEDELJA 

(sklep šmarnične pobožnosti) 

 

Ob 11. uri: pok. Albina (na prostem) 
 

BINKOŠTNA DEVETDNEVNICA 
 

-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 prejšnjim ponedeljkom po skoraj dvomesečnem premoru in so odpadle 
zaradi izrednih epidemoloških razmer 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!!! 

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


-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!! 


