
 

OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca  – MAČKOLJE 
Od 9. januarja do 16. februarja 2020 

 

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI 
 

NEDELJA 9. februar 

5. NAVADNA NEDELJA 
(sv. Apolonija, devica in mučenka) 

 

Ob 9.00 uri: pok. Flavio Makor, 38 

 

PONEDELJEK 10. februar 

sv. Sholastika, devica 

 

 

 

TOREK 11. februar 

5. tedna med letom; 
Lurška Mati Božja; 

SVETOVNI DAN BOLNIKOV 
OBLETNICA LATERANSKIH POGODB 

 

Ob 16.30 uri: ITIS: po namenu darovalca 
slovesna sv. maša z bolniškim maziljenjem 

 

Ob 19.00 uri: za zdravje v zahvalo 

 

SREDA 12. februar 

5. tedna med letom; 
Evlalija, mučenka 

 

Ob 19.00 uri: pok. Smotlak, Tul in Fabio Zennaro, 
150, 174 (3) 
 

Molimo za pok. duh. Dušana Jakomina (+2015) 
 

ČETRTEK 13. februar 

5. tedna med letom 

 

 

 

PETEK 14. februar 

SV. CIRIL, MENIH; SV. METOD, ŠKOF; 
ZAVETNIKA EVROPE 

sv. Valentin, mučenec 

 

 

 

SOBOTA 15. februar 

5. tedna med letom; 
Marijin spomin 

 

 

 

NEDELJA 16. februar 

6. NAVADNA NEDELJA 

 

Ob 9.00 uri: pok. Marina Lakovič, 10. obl. smrti, 54 

 
 

-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  
-Danes popoldan bo ob 17.30 uri v Kulturnem domu na ul. Petronio 4 v okviru slovenskega kulturnega praznika 
»Prešernova proslava«, ki vključuje tudi dve pomembni obletnici: 25. obl. SLO TV na RAI-ju in 75. obl. Radia 
Trst A. Več info v katoliškem tedniku »Novi glas«, vabljeni!! 
-V torek je god lurške Matere Božje ter svetovni dan bolnikov. Slovenska sv. maša z bolniškim maziljenjem bo 
ob 16.30 uri v domu ITIS, ul Pascoli 31 pri kateri bom prebral tudi letošnjo poslanico ob svetovnem dnevu 
bolnikov. Prisrčno vabljeni zlasti bolniki!! V mačkoljah bo redna večerna sv. maša ob 19. uri. 
-Redna seja ŽPS-ja bo prihodnji torek 18. februarja ob 19.30 uri. Prosim za zanesljivo udeležbo, da naredimo 
pastoralni načrt za post, Veliko noč, škofovo vizitacijo in še kaj... 
-Pastoralna vizitacija za župnije Mačkolje, Dolina in Boljunec je predvidena za 24. in 26. april 2020. Več info 
bom predstavil na februarski seji ŽPS-ja. 

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

