
 

OZNANILA: Župnija sv. Jakob, apostol in Novi sv. Anton – TRST 
Od 6. septembra do 13. septembra 2020 

  
SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI 

 

NEDELJA 6. avgust 

23. NAVADNA NEDELJA 

 

Ob 8.00 uri: Novi sv. Anton:  
 

Ob 9.15 uri: pok. Sara, Barbara in Etta 
 

PONEDELJEK 7. september 

23. tedna medo letom; 
Regina, devica in mučenka 

 

 

 

TOREK 8. september 

ROJSTVO DEVICE MARIJE –  
MALI ŠMAREN 

 

Ob 17.00 uri: v čast Materi Božji 

 

SREDA 9. september 

23. tedna med letom; 
sv. Peter Klaver, duhovnik 

 

 

 

ČETRTEK 10. september 

23. tedna med letom; 
Nikolaj Tolentinski, spokornik 

 

Ob 9.00 uri: kapela MD: po namneu darovalca 

 

PETEK 11. september 

23. tedna med letom; 
bl. Frančišek Ivan Bonifacio, 
tržaški duhovnik in mučenec 

 

Ob 17.00 uri: pok. p. dr. Leopold A. Grčar, OFM 

 

SOBOTA 12. september 

23. tedna med letom; 
Marijino ime; 

Gvido iz Anderlechta 

 

Ob 17.00 uri: po namenu darovalca v čast Materi 
Božji 

 

NEDELJA 13. september 

24. NAVADNA NEDELJA 
(sv. Janez Zlatousti, škof in cerkveni učitelj) 

 

Ob 8.00 uri: Novi sv. Anton:  
 

Ob 9.15 uri:  

 
 

-Ta teden bodo sv. maše v torek, petek ter v soboto ponovno ob 17. uri. V četrtek je sv. maša samo ob 9. uri v 
MD v ul. Risorta 3. Prav tako bo v petek potekalo češčenje Najsvetejšega ob 16.30 uri z blagoslovom pred sv. 
mašo. Mašni nameni so prosti v septembru in se zanje priporočam. Bog vam povrni, ker darujete sv. maše za 
rajne!!! 
-Danes 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!!! 
-Priprave na prvo sveto obhajilo ter sveto birmo pri sv. Jakobu in v Škednju se bodo začela zadnji teden v 
septembru po navodilih glede pandemije, ki jih bo izdal škof. Imeli bomo prej tudi sestanek s starši. Prav tako 
glede birme, ki je odpadla v maju. 



-V ponedeljek bo potekalo tradicionalno goriško-tržaško romanje na Barbano s sv. mašo ob 12. uri, ki jo bo 
daroval škofov vikar za slovenske vernike v goriški nadškofiji g. Karel Bolčina. Prevoz zaradi pandemije v lastni 
režiji. 
-V ponedeljek bo ob 19.30 uri še zadnja seja ŽPS-ja pod mandatom trenutnega žpk. mons. Roberta Rose, ki 
odhaja na novo službeno mesto v župnijo Novega sv.Antona. Člani ste dobili vabila po e-pošti in prosim za 
zanesljivo udeležbo. Morebitno odsotnost prosim dirketno sporočite žpk. 
-Če bi kdo želel imeti mašne knjižice »Naša daritev« zadnja izdaja naj me prosim kontaktira... 


