
 

OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca – MAČKOLJE 
Od 27. decembra 2020 do 3. januarja 2021 

 

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI 
 

NEDELJA 27. december 

SVETA DRUŽINA 
(SV. JANEZ, APOSTOL IN MUČENEC) 

 

Ob 9.00 uri: za priprošnjo in blagoslov in varstvo 
naših družin 

 

PONEDELJEK 28. december 

NEDOLŽNI OTROCI 

 

Ob 18.00 uri: pok. Rino in Mario Stepančič, 117 

 

TOREK 29. december 

PETI DAN BOŽIČNE OSMINE 
(neobv. sp. sv. Tomaža Becketa, 

škofa in mučenca) 

 

Ob 18.00 uri: po namenu darovalca 

 

SREDA 30. december 

ŠESTI DAN BOŽIČNE OSMINE 

 

Ob 18.00 uri: pok. Ernesta Tul, 30. dan 

 

ČETRTEK 31. december 

SEDMI DAN BOŽIČNE OSMINE 
(neobv. sp. sv. Silvestra, papeža) 

 

Ob 18.00 uri: pok. iz družine Štefančič 
-po sv. maši zahvalna pesem »Te Deum« 

 

PETEK 1. januar 2021 

MARIJA, SVETA BOŽJA MATI; 
sklep božične osmine – NOVO LETO 

54. SVETOVNI DAN MIRU 
(PRVI PETEK) 

 

Ob 9.00 uri: pok. Smotlak, Tul in Fabio Zennaro 
150, 174 (1) 
 

DAROVANJE ZA CERKVENE POTREBE 

 

SOBOTA 2. januar 

sv. Bazilij Vèliki in Gregor Nacianški; 
škofa in cerkvena učitelja 

(PRVA SOBOTA) 

 

 

 

NEDELJA 3. januar 

2. NEDELJA PO BOŽIČU 

 

Ob 9.00 uri: pok. Elvira Barut, obl. smrti, 129 

 
 

-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/mackolje  

-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!! 

-V četrtek bo ob 18.00 uri slovesna sv. maša z zahvalno pesmijo »Te Deum« na katero ste vabljeni, da se Bogu 
zahvalimo za vse, kar smo prejeli v tem letu Gospodovem 2020!! V petek na Novo leto bodo sv. maše kot ob 
nedeljah. Vabljeni!! 
-Iskrena zahvala vsem, ki ste zelo lepo okrasili cerkev ter postavili jaslice. Bog povrni za vaše darove za: 
cerkvene pevce pri polnočnici in za cerkvene potrebe pri božični sv. maši. Darovanje za cerkvene potrebe bo 
ponovno v petek za Novo leto. 
 
 

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