
 

OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca – MAČKOLJE 
Od 30. avgusta do 6. septembra 2020 

 

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI 
 

NEDELJA 30. avgust 

22. NAVADNA NEDELJA 
(Feliks, mučenec) 

 

Ob 9.00 uri: pok. Marija Barut, 137 

 

PONEDELJEK 31. avgust 

22. tedna medo letom; 
Rajmund Nonat, redovnik 

 

Ob 19.00 uri: v čast Svetemu Duhu za zdravo 
pamet in razsvetljenje 

 

TOREK 1. september 

22. tedna med letom; 
Egidij (Tilen), opat 

SVETOVNI DAN STVARSTVA 

 

 

 

SREDA 2. september 

22. tedna med letom 

 

Ob 19.00 uri: pok. Majda Senkič, osmina 

 

ČETRTEK 3. september 

sv. Gregor Vèliki, papež in cerkveni učitelj 

 

 

 

PETEK 4. september 

22. tedna med letom; 
Rozalija, devica; Irma devica 

PRVI PETEK 

 

Ob 19.00 uri: pok. Franc Kurnik, obl. smrti, 129 

 

SOBOTA 5. september 

22. tedna med letom; 
sv. mati Terezija, redovnica 

PRVA SOBOTA 

 

 

 

NEDELJA 6. september 

23. NAVADNA NEDELJA 

 

Ob 9.15 uri: pok. Michela 

 

-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. Spletna stran oznanil: www.zupnijamackolje.eu  www.oglas.it  
-Sv. maše, ki ste jih predhodno naročili bodo vedno opravljene v župniji, vendar zlasti v poletnem času bodo 
maševali tudi drugi duhovniki. Prosim za razumevanje!! 
-Prihodnjo nedeljo, bo na Opčinah pod šotorom v Finžgarjevem parku v Marijanišču potekal že 72. Marijanski 
shod z začetkom ob 16. uri z molitvijo svetlega dela rožnega venca; ob 17. uri sledi sv. maša (brez procesije), ki 
jo bo vodil letošnji zlatomašnik g. Metod Lampe, duhovni pomočnik na Opčinah. Prisrčno vabljeni na naš 
največji in edini slovenski shod že od l. 1949!!! 
-Prihodnji ponedeljek bo potekalo tradicionalno goriško-tržaško romanje na Barbano s sv. mašo ob 12. uri. Prevoz 
zaradi pandemije v lastni režiji. 
-Če bi kdo želel imeti mašne knjižice »Naša daritev« zadnja izdaja naj me prosim kontaktira... 

-Drugih pastoralnih dejavnosti, ki smo jih vedno imeli zaenkrat žal še ne bo do nadaljnjih sprostitev 
epidemioloških razmer. 

-Pastoralna vizitacija za župnije Mačkolje, Dolina in Boljunec je predvidena za prihodnjo leto. Datuma še ni. 

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

