
 

OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca – MAČKOLJE 
Od 29. novembra do 6. decembra 2020 

 

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI 
 

NEDELJA 29. november 

1. ADVENTNA NEDELJA 

 

Ob 9.00 uri: pok. Pavla Tul, obl. smrti, 117 
 
 

1. dan devetdnevnice za Brezmadežno 
 

PONEDELJEK 30. november 

SV. ANDREJ, APOSTOL IN MUČENEC 

 

Ob 18.00 uri: vsi pok. iz družine Slavec, 54 
 

2. dan devetdnevnice za Brezmadežno 
 

TOREK 1. december 

1. adventnega tedna 

 

Ob 11.30 uri: pogrebna sv. maša: pok. Ernesta Tul 
 

Ob 18.00 uri: v zahvalo 
3. dan devetdnevnice za Brezmadežno 

 

SREDA 2. december 

1. adventnega tedna 

 

Ob 18.00 uri: pok. Olga Zalar, za roj. dan 
 

4. dan devetdnevnice za Brezmadežno 
 

ČETRTEK 3. december 

sv. Frančišek Ksaver, duhovnik 

 
 
 
 
 

5. dan devetdnevnice za Brezmadežno 
 

PETEK 4. december 

1. adventnega tedna; 
sv. Janez Damaščan, duhovnik in 

cerkveni učitelj; 
sv. Barbara, devica in mučenka 

 

Ob 18.00 uri: pok. Ernest Smotlak, 43. obl. smrti 
 
 

 
 
 

6. dan devetdnevnice za Brezmadežno 
 

SOBOTA 5. december 

1. adventnega tedna; 
sv. Saba, opat 

 

Ob 18.00 uri: pok. Angela Colarich Kos, osmina 
 
 
 
 

7. dan devetdnevnice za Brezmadežno 
 

NEDELJA 6. december 

2. ADVENTNA NEDELJA 
(sv. Nikolaj (Miklavž), škof)) 

 

Ob 9.00 uri: pok. Michela 
 

 
8. dan devetdnevnice za Brezmadežno 

 
 

-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  

-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!! 
-Začel se je sveti adventni čas. Naj bo resnično to predvsem duhovna priprava na Božič!! Ne pozabimo tudi na 

molitev ob adventnem vencu po naših družinah!!! 
-V ponedeljek prvega adventnega tedna začnemo z devetdnevnico v čast Brezmadežni, ki bo v obliki Marijinih 
pesmi med sv. mašo ter litanijami MB po sv. maši z blagoslovom Najsvetejšega. Vabljeni!! 
-Bog Vam povrni za Vašo darežljivost, da imamo lahko sedaj ogrevano cerkev!!!! 

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

