
OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca – MAČKOLJE
Od 5. septembra do 12. septembra 2021

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI

NEDELJA 5. september
23. NAVADNA NEDELJA

(sv. mati Terezija iz Kalkute, redovnica)

Ob 9.00 uri: pok. Aldo in Michela, 115

PONEDELJEK 6. september
23. tedna med letom;

Zaharija, prerok; Magnus, misijonar

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

TOREK 7. september
23. tedna med letom;

Regina, devica in mučenka

Ob 18.00 uri: pok. Lidia Simoni, 135

SREDA 8. september
ROJSTVO DEVICE MARIJE – 

MALI ŠMAREN

Ob   19.00 uri:   pok. Rozina, 115

ČETRTEK 9. september
23. tedna med letom;

sv. Peter Klaver, duhovnik

PETEK 10. september
23. tedna med letom;

Nikolaj Tolentinski, spokornik

Ob 18.00 uri: v zahvalo

SOBOTA 11. september
23. tedna med letom;

bl. Frančišek Ivan Bonifacio,
tržaški duhovnik in mučenec

NEDELJA 12. september
24. NAVADNA NEDELJA

(Marijino ime)

Ob 9.00 uri: Lucijan Sosič, 117;
KRST: Thomas Tavčar

-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 
-V  ponedeljek  bo  ob  19.30  uri  NUJNO srečanje  ŽPS-ja  in  GS-ja.  Tema  pogovorov  in  sprejetje  nekaterih
odločitev: »Kakšna je vloga žpk v naši župniji??« Prosim za zanesljivo udeležbo čim več članov, da uredimo
nekatere stvari, sicer jih bom primoran sam!!
-V sredo na praznik Marijinega rojstva – mali šmaren bo pri Novem sv. Antonu ob 15.30 uri molitev rožnega
venca,  sledi  slovesna sv.  maša,  v  okviru štiridnevnega postanka kipa Fatimske Matere Božje iz  marijinega
svetišča na Vejni. Prisrčno vabljeni!!
-Prihodnjo nedeljo bo na Opčinah pod šotorom v Finžgarjevem parku v Marijanišču potekal že 73. 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 salezijanski misijonar g. Danilo Lisjak, SDB. Prisrčno vabljeni na naš največji in edini slovenski shod
že od l. 1949!!! Več info na plakatu!!

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

