
OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca – MAČKOLJE
Od 3. oktobra do 10. oktobra 2021

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI

NEDELJA 3. oktober
27. NAVADNA NEDELJA - 
ROŽNOVENSKA NEDELJA

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

PONEDELJEK 4. oktober
sv. Frančišek Asiški,

redovni ustanovitelj OFM;
ZAVETNIK ITALIJE

Ob 18.00 uri: pok. Rudolf Tul, 129

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

TOREK 5. oktober
27. tedna med letom;

sv. Marija Favstina Kowalska, redovnica

Ob 18.00 uri: pok. Ernesta Tul, 60/a

SREDA 6. oktober
sv. Bruno, duhovnik,

ustanovitelj reda kartuzijanov

Ob 18.00 uri: pok. sestrični Matilda in Uči

ČETRTEK 7. oktober
Rožnovenska Mati Božja

PETEK 8. oktober
27. tedna med letom

Ob 18.00 uri: pok. sestre Bruna, Roža in Marija, 54

SOBOTA 9. oktober
27. tedna med letom;

sv. Dionizij, škof in mučenec;
sv. Janez Leonardi, duhovnik;

Abraham, očak in Sara SP žena;
bl. Janez Henrik Newman, duhovnik;

Marijin spomin

NEDELJA 10. oktober
28. NAVADNA NEDELJA

Ob 1  6  .00 uri  : pok. Julijan Čavdek, 117

-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 
-Prihodnjo nedeljo ne bo jutranje sv. maše, ker bo ob 16. uri slovesnost ob blagoslovu obnovljenega
Goršetovega kipa MB – Marije zmagovalke. Začetek in zbiranje ob 16. uri pod lipami, kjer bo blagoslov
in procesija v cerkev, kjer bo slovesna sv. maša ter litanije MB z blagoslovom Najsvetejšega. V primeru
dežja bo vse potekalo v cerkvi. Nazvoča bo tudi sestrična moje pok. mame Dragica Čadež Lapajne,
akad. kiparka, ki je kip restavrirala. Prisrčno vabljeni!!!

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

