
 

OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca  – MAČKOLJE 
Od 31. maja do 7. junija 2020 

 

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI 
 

NEDELJA 31. maj 
BINKOŠTNA NEDELJA 

(sklep šmarnične pobožnosti) 

 

Ob 11.00 uri: pok. Albina (na Metežici) 

 

PONEDELJEK 1. junij 
MARIJA, MATI CERKVE 

(sv. Justin, mučenec) 

 

Ob 19.00 uri: pok. starši Bruno in Lazar Slavec, 54 

 

TOREK 2. junij 
9. tedna med letom; 

sv. Marcelin in Peter, mučenca 
DAN REPUBLIKE – DRŽAVNI PRAZNIK 

 

Ob 19.00 uri: pok. Pavel in Ana Smotlak, 79 

 

SREDA 3. junij 
sv. Karel Lwanga in drugi ugandski mučenci 

 

Ob 19.00 uri: za dušno in telesno zdravje, 60/a 

 

ČETRTEK 4. junij 
9. tedna med letom; 

sv. Kvirin iz Siska, škof in mučenec 

 

 

 

PETEK 5. junij 
9. tedna med letom; 

sv. Bonifacij, škof in mučenec 
PRVI PETEK 

 

Ob 19.00 uri: pok. Giovanni Geppi, obl. smrti, 129 

 

SOBOTA 6. junij 
9. tedna med letom; 

sv. Norbert, škof; 
Marijin spomin 

PRVA SOBOTA 

 

 
 
 
 

BINKOŠTNA KVATRNA SOBOTA 
 

NEDELJA 7. junij 
SVETA TROJICA 

(sv. prvi mučenci tržaške cerkve) 

 

Ob 9.00 uri: pok. Vladimir (na Metežici) 

 

-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  
-Prihodnjo nedeljo bodo nedeljske sv. maše ponovno po starem urniku in sicer že ob 9. uri na Metežici, saj 
bomo ponovno začeli sv. mašami tudi v Dolini ob 10. uri ter v Boljuncu ob 11. uri. V primeru dežja bo sv. maša 
v cerkvi vendar ob manjši prisotnosti vernikov zaradi ukrepov!!! 
-Drugih pastoralnih dejavnosti, ki smo jih vedno imeli zaenkrat žal še ne bo do nadaljnjih sprostitev 
epidemijoloških razmer. Prosim za razumevanje ter Vašo potrpežljivost... 

 
 
 

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


-Zaradi epidemijoloških razmer novega Coronavirusa, ki so v veljavi do 3. junija poleg 
vladnega dekreta tudi določbe tržaške škofije, ki si jih lahko preberete tudi na spletni 
strani (www.diocesi.trieste.it). Zaradi tega potekajo bogoslužja v bolj okrnjeni obliki. 
Prosim, da jih upoštevamo vsi in tako preventivno poskrbimo za naše zdravje, da se bodo 
ukrepi lahko počasi sproščali in ne zaostrovali. Prosim za razumevanje!! 


