
 

OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca – MAČKOLJE 
Od 6. decembra do 13. decembra 2020 

 

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI 
 

NEDELJA 6. december 

2. ADVENTNA NEDELJA 
(sv. Nikolaj (Miklavž), škof) 

 

Ob 9.00 uri: pok Michela 
 

8. dan devetdnevnice za Brezmadežno 

 

PONEDELJEK 7. december 

sv. Ambrož, škof in cerkveni učitelj 

 

Ob 18.00 uri: po namenu darovalca 

 

9. dan devetdnevnice za Brezmadežno 
 

TOREK 8. december 

MARIJINO BREZMADEŽNO SPOČETJE 
(zavetnica stolnice sv. Justa) 

 

Ob 9.00 uri: pok. Aldo 

 

SREDA 9. december 

2. adventnega tedna 

 

Ob 18.00 uri: pok. Tul in Pekarič, 11 

 

ČETRTEK 10. december 

2. adventnega tedna 

 

Ob 18.00 uri: pok. Ernesta Tul, osmina 

 

PETEK 11. december 

2. adventnega tedna; 
sv. Damaz, papež 

 

Ob 18.00 uri: v zahvalo Materi Božji, 11 

 

SOBOTA 12. december 

2. adventnega tedna; 
Devica Marija iz Guadalupe 

 

 

 

NEDELJA 13. december 

3. ADVENTNA (GAUDETE) NEDELJA 
(sv. Lucija, devica in mučenka) 

 

Ob 9.00 uri: pok. Luciano Sturman, 137 

-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  

-Sv. maše, ki jih predhodno naročite bodo vedno opravljene v župniji, vendar bodo zaradi mojih 
pastoralnih obveznosti včasih maševali tudi drugi duhovniki. Prosim za razumevanje!! 

-Začel se je sveti adventni čas. Naj bo resnično to predvsem duhovna priprava na Božič!! Ne pozabimo tudi na 
molitev ob adventnem vencu po naših družinah!!! 

-V torek na slovesni praznik Brezmadežnega spočetja Device Marije bomo pri sv. maši zmolili posvetitev 
Brezmadežni. Tradicionalne opoldanske molitve na Trgu Garibaldi letos zaradi pandemije NE BO!!! 
-Vaši darovi na praznik Brezmadežne so tradicionalno namenjeni za vzdrževanje bogoslovcev, ki so na pastoralni 
praksi po naših župnijah ter semenišč v Trstu in v Vidmu, kjer poteka njihova vzgoja in izobraževanje. Prosim za 
vašo velikodušnost po Vaših zmožnostih, še bolj pa za vsakdanjo molitev zanje!!! 
-Božična devetdnevnica kot neposredna priprava na praznik Kristusovega rojstva se začne prihodnjo sredo 16. 
decembra. Potekala bo med sv. mašo (kadar je oznanjena) kot je to običajno. Vabljeni na ta lep običaj petja in 
molitve pred Kristusovim rojstvom!! 
-Izšel je knjižni dar Goriške Mohorjeve družbe, ki ga lahko kupite v zakristiji ali pri poverjenikih po ceni € 40,-. Prav 
tako je mogoče kupiti samo posamezne knjige. Več info na plakatu. Prav tako so izšli stenski koledarji, ki jih dobite 
pri meni ali v zakristiji po ceni € 6,-. Vabljeni k nakupu!!! 
-Bog Vam povrni za Vašo darežljivost, da imamo lahko sedaj ogrevano cerkev!!!! 

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

