
OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca – MAČKOLJE
Od 29. julija do 5. septembra 2021

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI

NEDELJA 29. avgust
22. NAVADNA NEDELJA

(Mučeništvo Janeza Krstnika)

Ob 17.00 uri: za župnijo; pok. Marija Barut, 137 
                                                                       na Metežici

praznovanje župnijskega zavetnika sv. Jerneja,
apostola in mučenca

Molimo za pok. duh. Màrija Gerdola (+2013)

PONEDELJEK 30. avgust
22. tedna med letom;

Feliks, mučenec

Ob 19.00 uri: po namenu darovalca, 135

TOREK 31. avgust
22. tedna med letom;

Rajmund Nonat, redovnik

Ob 19.00 uri: po namenu darovalca, 135

SREDA 1. september
22. tedna med letom;

Egidij (Tilen), opat
SVETOVNI DAN STVARSTVA

Ob 19.00 uri: v zahvalo, 135

ČETRTEK 2. september
22. tedna med letom

PETEK 3. september
sv. Gregor Vèliki, papež in cerkveni učitelj

(PRVI PETEK)

Ob 19.00 uri: v zahvalo, 135

SOBOTA 4. september
22. tedna med letom;

Rozalija, devica; Irma devica
PRVA SOBOTA

NEDELJA 5. september
23. NAVADNA NEDELJA

(sv. mati Terezija iz Kalkute, redovnica)

Ob 9.00 uri: pok. Aldo in Michela, 115

-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 
-  Danes    ODPADE jutranja sv. maša, ker bo    zunanja slovesnost župnijskega zavetnika sv. Jerneja, apostola in  
mučenca   ob 17. uri, ki jo bo daroval letošnji 80-letnik ter najstarejši slovenski duhovnik na tržaškem g. mag.  
Franc Pohajač, SDB, žpk na Opčinah. Slovesnost bo na Metežici, v primeru dežja pa v župnijski cerkvi. Med sv.
mašo ste povabljeni k darovanju za cerkev. Prisrčno vabljeni!!!
-Letošnje tradicionalno romanje goriške metropolije na Barbano bo v četrtek 2. septembra z sv. mašo ob 12.
uri.  Organiziran  avtobusni  prevoz  do  Gradeža  organizira  s.  Angelina,  več  info  si  preberite  v  Primorskem
dnevniku pod obvestili. Več info tudi na plakatu!! Vabljeni na naše skupno romanje!!!

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

