
OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca – MAČKOLJE
Od 26. septembra do 3. oktobra 2021

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI

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

PONEDELJEK 27. september
sv. Vincencij Pavelski, duhovnik;

ustanovitelj lazaristov

Ob 18.00 uri: pok. Karmela Godina, obl., 129

Smrtni dan papeža Janez Pavla I. (+1978)

TOREK 28. september
26. tedna med letom;

sv. Venčeslav, mučenec;
sv. Lovrenc Ruiz in drugi japonski

mučenci

Ob   19  .00 uri  : pok. Deklič, 60/a

SREDA 29. september
SV. MIHAEL, GABRIJEL IN RAFAEL,

nadangeli

Ob 18.00 uri: po namenu

ČETRTEK 30. september
sv. Hieronim, duhovnik in cerkveni učitelj

PETEK 1. oktober
sv. Terezija Jezusova,

devica in cerkvena učiteljica
(PRVI PETEK)

Ob 18.00 uri: pok. Imelda Slavec

Molimo za pok. duh. Stanislava Živica (+2007)

SOBOTA 2. oktober
Sv. angeli varuhi

(PRVA SOBOTA)

Ob 18.00 uri: ob obl. požiga vasi, 52

NEDELJA 3. oktober
27. NAVADNA NEDELJA - 
ROŽNOVENSKA NEDELJA

Ob 9.00 uri: za vse padle na Lipniku in Podgradu, 
52

-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. 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/mackolje 
-V torek ob 17. uri bo pri sv. Jakobu sv. maša ter srečanje članov in prijateljev Slov. Vincencijeve konference ob
prazniku ustanovitelja sv. Vincencija, ki goduje v ponedeljek. Maševal bom jaz kot duh. asistent. Po sv. maši

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


sledi v konferenčni dvorani župnišča ogled filma »Virtualno potovanje v Pariz po sledeh Friderika Ozanama,
ustanovitelja Vincencijeve konference« Vabljeni!! (sv. maša v Mačkoljah bo zato ob 19. uri!!)
V  ponedeljek  bo  ob 18.30  uri  ponovno izredna  seja  ŽPS-ja,  da  uredimo še  zadnje  podrobnosti prihodnje
nedeljske slovesnosti ob postavitvi Marijinega kipa.
-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.
-Pastoralna  vizitacija  s  škofovim  obiskom  župnij  Dolina,  Boljunec  in  Mačkolje  je  načrtovana  za  6.  in  7.
november 2021, če bodo to dovoljevale epidemiološke razmere. Natančen potek ter program bom predstavil
enkrat v prihodnjem mesecu.


