
 

OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca – MAČKOLJE 
Od 27. september do 4. oktobra 2020 

 

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI 
 

NEDELJA 27. september 

26. NAVADNA NEDELJA –  
»SLOMŠKOVA NEDELJA« 

»EKUMENSKI DAN« 
(sv. Vincencij Pavelski, duhovnik, 

ustanovitelj lazaristov) 

 

Ob 10.00 uri: po namenu prvoobhajancev in 
njihovih staršev – v župnijski cerkvi 
 

P R V O  S V E T O  O B H A J I L O 
 
 
 
 
 

Smrtni dan papeža Janez Pavla I. (+1978) 
 

PONEDELJEK 28. september 

26. tedna med letom; 
sv. Venčeslav, mučenec; 

sv. Lovrenc Ruiz in drugi japonski mučenci 

 

Ob 19.00 uri: pok. iz družine Tul, 60/a 

 

TOREK 29. september 
SV. MIHAEL, GABRIJEL IN RAFAEL, nadangeli 

 

Ob 19.00 uri: Karmela Gobina, obl. smrti, 129 

 

SREDA 30. september 

sv. Hieronim, duhovnik in cerkveni učitelj 

 

Ob 19.00 uri: v zahvalo, 60/a 
 

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

ČETRTEK 1. oktober 

sv. Terezija Jezusova, 
devica in cerkvena učiteljica 

 

 

 

PETEK 2. oktober 

Sv. angeli varuhi 
(PRVI PETEK) 

 

Ob 19.00 uri: ob obl. požiga vasi, 52 

 

SOBOTA 3. oktober 

26. tedna med letom; 
Marijin spomin 

PRVA SOBOTA 

 

Ob 19.00 uri: za vse padle na Lipniku in Podgradu, 
52 

 

NEDELJA 4. oktober 

27. NAVADNA NEDELJA –  
ROŽNOVENSKA NEDELJA 

(sv. Frančišek Asiški, 
redovni ustanovitelj OFM; 

ZAVETNIK ITALIJE) 

 

Ob 9.00 uri: pok. Michela               -v župnijski cerkvi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. obl. slovesnega nastopa škofovske službe v Trstu 
Nj Ekscl. Msgr. Giampaola Crepaldija (spomin v prošnjah in v pridigi) 

 
 

-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!! 

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


 
 

-Današnja nedelja je za našo župnijo sv. Jerneja, apostola in mučenca v Mačkoljah velik praznik, saj je 
5 prvoobhajancev Jasna, Petra, Danijel, Martin in Mattia prvič prejelo Kristusovo telo. Iskren Bog 
povrni za vso dvoletno pripravo s. Bernardi, ki tako neutrudno pripravlja leto za letom naše otroke k 
zakramentalnemu življenju in rasti v veri!!! Mi vsi pa smo povabljeni k molitvi zanje in njihove 
družine!!! 
 
-V 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!!! 
 


