
 

OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca – MAČKOLJE 
Od 1. novembra do 8. novembra 2020 

 

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI 
 

NEDELJA 8. november 

32. NAVADNA NEDELJA 

 

Ob 9.00 uri: pok. Michela 
 

»ŽUPNIJSKA HVALEŽNICA« 
 

PONEDELJEK 9. november 

POSVETITEV LATERANSKE BAZILIKE 

 

Ob 18.00 uri: pok. iz družin Makor in Tul, 38 

 

TOREK 10. november 

sv. Leon Vèliki, papež in cerkveni učitelj 

 

Ob 18.00 uri: pok. Guliana Frandolič 

 

SREDA 11. november 

sv. Martin, škof in mučenec 

 

Ob 18.00 uri: po osebnem namenu 

 

ČETRTEK 12. november 

sv. Jozafat, škof in mučenec 

 

 

 

PETEK 13. november 

32. tedna med letom; 
sv. Stanislav Kostka, redovnik 

 

Ob 18.00 uri: po osebnem namenu za mojega 
očeta ob njegovem godu 

 

SOBOTA 14. november 

32. tedna med letom; 
sv. Nikolaj Tavelić, duhovnik in drugi 

mučenci; 
Marijin spomin 

 

Ob 18.00 uri: pok. Jerca Vito, 2. obl. smrti 

 

NEDELJA 15. november 

33. NAVADNA NEDELJA 
(sv. Albert Vèliki, škof in cerkveni učitelj; 

Leopold knez) 

 

Ob 9.00 uri: pok. Aldo 
 
 
 
 
 
 

Ob 16.00 uri: stolnica sv. Justa: H V A L E Ž N I C A 
 
 

-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!! 

Lahko darujete za sv. maše v novembru, ko naj bi se še posebej spominjali svojih rajnih!! 
-Pod daritvenim oltarjem je nabiralnik, kjer lahko oddate kuverte z imeni vaših rajnih z darom za sv. maše za 
rajne. Kdor pa želi darovati sv. mašo za posameznega rajnega, ali na določen datum, naj se prosim oglasi v 
zakristiji. 
-Danes v v župniji Mačkolje obhajamo vsakoletno »ŽUPNIJSKO HVALEŽNICO«. Povabljeni ste, da bi prinesli 
darove v obliki poljskih pridelkov med samim darovanjem pri sv. maši in ne prej ali potem!! Ker to daje 
bogoslužju posebno simboliko. Vse te darove bo župnija darovala tržaški škofijski Karitas, ki jih bo razdelila 
med uboge. Zato Vas še posebej prosim za Vašo velikodušnost. Prav tako se Vam zahvaljujem za darove, ki ste 
jih namenili med darovanjem za našo župnijo ter za darove za naše slovenske misijonarje v višini     ,-€!! Bog 
Vam povrni!!! 
 

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


 
-Prihodnjo nedeljo bo ob 16. uri v stolnici sv. Justa tradicionalna »HVALEŽNICA«, na katero Vas v imenu SPS 
Trst vse slovenske vernike prav prisrčno vabim, da se Bogu zahvalimo za vse, kar je dobrega storil v tem A.D.!! 
Več info na plakatu!! Prosim, če upoštevamo trenutne ukrepe zaradi pandemije!! 
-Od petka stanujem v župnišču v Dolini in ste vabljeni, da se kdaj oglasite, vendar vedno po predhodnem 
telefonskem dogovoru zaradi ukrepov glede pandemije. Zato tudi po priporočilu ni urnika uradnih ur. 
Ponavadi sem vedno dosegljiv na mobilnem telefonu (373.802.73.14). 


