
 

OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca  – MAČKOLJE 
Od 1. decembra do 8. decembra 2019 

  
SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI 

 

NEDELJA 1. december 

1. ADVENTNA NEDELJA 

 

Ob 10.00 uri: v zahvalo 
 

3. dan devetdnevnice za Brezmadežno 
 

PONEDELJEK 2. december 

1. adventnega tedna 

 

Ob 19.00 uri: pok. Ivan in Rozalija Tul, 105 
4. dan devetdnevnice za Brezmadežno 

 

TOREK 3. december 

sv. Frančišek Ksaver, duhovnik 

 

Ob 19.00 uri: pok. Barut, 129 
5. dan devetdnevnice za Brezmadežno 

 

SREDA 4. december 

1. adventnega tedna; 
sv. Janez Damaščan, duhovnik in 

cerkveni učitelj; 
sv. Barbara, devica in mučenka 

 

Ob 19.00 uri: po namenu, 135 
 
 
 

6. dan devetdnevnice za Brezmadežno 

 

ČETRTEK 5. december 

1. adventnega tedna; 
sv. Saba, opat 

 

 
 

7. dan devetdnevnice za Brezmadežno 
 

PETEK 6. december 

sv. Nikolaj (Miklavž), škof 

 

Ob 19.00 uri: pok. Ernest Smotlak, obl., 123 
8. dan devetdnevnice za Brezmadežno 

 

SOBOTA 7. december 

sv. Ambrož, škof in cerkveni učitelj 

 

 
9. dan devetdnevnice za Brezmadežno 

 

NEDELJA 8. december 

MARIJINO BREZMADEŽNO SPOČETJE 
(zavetnica stolnice sv. Justa) 

 

Ob 10.00 uri: pok. Michela 

 

-Svete maše med tednom so samo kadar so oznanjene in sicer vedno ob 19.00 uri. Razen, če ni drugače oznanjeno 
glede časa. Spletna stran oznanil: zupnija.mackolje.org www.oglas.it  

Zahvaljujem se Vam za darovane sv. maše in se zanje priporočam tudi v prihodnje, vendar z razumevanjem 
prosim, da bo včasih maševal kdo drug zaradi mojih pastoralnih obveznostih tudi drugje!! 

-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!!! 

-Danes popoldan bo ob 16. uri v gledališču v Boljuncu slovesnost ob 70-obl. cerkvenega pevskega zbora 
Mačkolje. Prisrčno vabljeni na ta slovesen dogodek!!! 
-Vaši darovi na praznik Brezmadežne so tradiconalno 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!!! 
-Na slovesni praznik Brezmadežnega spočetja Device Marije bomo pri sv. maši, zmolili posvetitev Brezmadežni. 
Opoldan bo na Trgu Garibaldi pod Marijinim kipom tradicionalna molitev, tudi v slovenščini z nagovorom g. 
nadškofa. Vabljeni!! 

 
 
 

http://www.zupnija.mackolje.org/
http://www.oglas.it/


 
 
-Adventno srečanje za birmance (od 5. razreda osnovne šole do 3. letnika nižje srednje šole) bo 
v nedeljo 22. decembra (na četrto adventno nedeljo) od 15. do 17. ure v Marijanišču na 
Opčinah. Potekal bo v obliki enournega duhovnega programa, priložnosti za sveto spoved ter 
malice. Prosim za udeležbo!! 

 
Člani ŽPS-ja župnije Mačkolje, ki so bili potrjeni na seji dne 20. novembra 2019: 
(Člani GS-ja bodo objavljeni, ko dobim potrditev s strani tržaškega nadškofa.) 
 
Slavec Branko 
Lakovič Alberta 
Novak Ana 
Kurnik Irena 
Tomšič Anica 
Sturman Klara 
Smotlak Anica 
Salvi Irena 
Tul Romilda 
Štrajn Otilija 
Tul Milan 
Novak Danijel-organist 
Novak Vladimir-zakristan 
 


