
 

OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca  – MAČKOLJE 
Od 8. marca do 15. marca 2020 

 

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI 
 

NEDELJA 8. marec 

2. POSTNA NEDELJA 

 

Ob 9.00 uri: pok. Michela (pepeljenje) 
 

takoj po sv. maši sledi sveti križev pot 
 

PONEDELJEK 9. marec 

1. postnega tedna 
(neobv. sp. sv. Frančiške Rimske, redovnice) 

 

Ob 19.00 uri: pok. Ivan Tul, 117 

 

TOREK 10. marec 

1. postnega tedna 

 

Ob 19.00 uri: pok. Bruno Terčič, 71 

 

SREDA 11. marec 

1. postnega tedna 

 

Ob 19.00 uri: pok. Antonija Rojac, 161 

 

ČETRTEK 12. marec 

1. postnega tedna 

 

 

 

PETEK 13. marec 

1. postnega tedna 

 

Ob 19.00 uri: v zahvalo 

7. obl. izvolitve Svetega Očeta papeža Frančiška (2013) 
 

SOBOTA 14. februar 

1. postnega tedna 

 

Ob 19.00 uri: pok. Luciano Zerjal, osmina 

 

NEDELJA 15. februar 

3. POSTNA NEDELJA 
»PAPEŠKA NEDELJA« 

(zahvalna pesem in molitev za 
Svetega Očeta papeža Frančiška) 

 

Ob 9.00 uri: pok. Josip 
 

takoj po sv. maši sledi sveti križev pot 

 
 

-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  
-Svete maše, ki so odpadle zaradi izrednih epidemoloških razmer so bile prenešene v glavnem na ta teden. 
-Prihodnja nedelja je tudi papeška nedelja, ko se spominjamo 7. obl. izvolitve sedanjega Svetega Očeta papeža 
Frančiška, ki je bil ustoličen na praznik sv. Jožefa. Po obhajilu bomo zapeli zahvalno pesem. 
-Prihodnji petek 20. marca bo pri sv. Jakobu potekala papeževa pobuda 24ur za Gospoda« za celotno tržaško 
škofijo. Več info sledi na slo-plakatu prihodnji teden. 
-Zaradi epidemiloških razmer novega Coronavirusa so v veljavi do 4. aprila poleg vladnega dekreta tudi 
določbe tržaške škofije, ki si jih lahko preberete tudi na spletu v obeh jezikih. Zaradi tega je pod vprašanjem 
tudi naše skupno romanje, začasno pa je odpovedan pravkar začeti tečaj za zaročence, Katedra sv. Justa ter 
ostale verske prireditve pri katerih bi bilo množično zbiranje vernikov, saj to dejansko predstavlja največjo 
nevarnost te epidemije!!! V kolikor se bodo razmere zaostrile boste pravočasno obveščeni o morebitnih 
odpovedi bogoslužij kot je bilo to pred kratkim. Prosim za razumevanje!! 
-Pastoralna vizitacija za župnije Mačkolje, Dolina in Boljunec je predvidena za 24. in 26. april 2020. Več info 
bom predstavil, ko bo izdelan in potrjen načrt od vseh župnij in škofa. 

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

