
 

OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca – MAČKOLJE 
Od 25. oktobra do 1. novembra 2020 

 

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI 
 

NEDELJA 25. oktober 

30. NAVADNA NEDELJA 
(Sabina, Krizant in Darija, mučenke) 

 

Ob 9.00 uri: pok. Ivanovi, 168 

 

PONEDELJEK 26. oktober 

30. tedna med letom; Lucijan, mučenec 

 

Ob 19.00 uri: pok. Alma Stepančič 

 

TOREK 27. oktober 

30. tedna med letom; 
Sabina, mučenka 

 

 

 

SREDA 28. oktober 

SV. SIMON IN JUDA TADEJ, 
APOSTOLA IN MUČENCA 

 

 
 

Molimo za pok. duh. Maksa Suarda (+2014) 
 

ČETRTEK 29. oktober 

30. tedna med letom; 
Ermenilda, devica 

 

 

 

PETEK 30. oktober 

30. tedna med letom; 
Marcel, mučenec 

 

Ob 19.00 uri: pok. Danilo Tul, obl. smrti 

 

SOBOTA 31. oktober 

30. tedna med letom; 
sv. Bolfenk (Volbenk), škof 

 

 

 

NEDELJA 1. november 

VSI SVETI 

 

Ob 9.00 uri:  
 

kropljenje grobov na pokopališču (brez procesije) 
 

-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. Vsakodnevna molitev rožnega venca v mesecu oktobru in litanije Matere Božje 
poteka pol ure pred sv. mašo, razen v četrtkih in v nedeljah oz. kadar ni oznanjene sv. maše. Vabljeni k molitvi 
rožnega venca tudi doma v krogu družine ali posamezno. 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!! 
-Danes lahko še oddate Vaš misijonski dar v nabiralnik. Darovi se potem oddajo škofijskemu uradu, ki jih 
posreduje naprej v misjione. Prosim za Vašo velikodušnost po Vaših finančnih zmožnostih. Hvala za Vaš dar!! 
-V naši župniji Boljunec bo v soboto 31. oktobra ob 17. uri potekala slovesnost svete birme, ki je odpadla 
zaradi pandemije v velikonočnem času. Birmoval bo po izrednem pooblastilu tržaškega nadškofa škofov vikar 
za slovenske vernike v tržaški škofiji in dekan openske dekanije g. Anton Bedenčič, SDB. Zakrament svete 
birme bo prejelo 5 birmancev. Priporočam jih v molitev in tudi njihove družine!!! 
-Prihodnjo nedeljo je slovesni in zapovedani praznik Vseh svetih in bo sv. maša ob 9. uri kot ob nedeljah. Potem 
bo kropljenje grobov na pokopališču brez procesije, zaradi pandemije!! Več info na plakatu... 

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

