
OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca – MAČKOLJE
Od 20. novembra do 27. novembra 2022

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI

NEDELJA 20. november
JEZUS KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA

Ob 9.00 uri: pok. Pavla Tul, 117

PONEDELJEK 21. november
Darovanje Device Marije

Ob 16.00 uri: sv. Marija Vèlika (Snežna):
Mati Božja od zdravja – sv. maša

TOREK 22. november
Cecilija, devica in mučenka

Ob 19.00 uri: za vse pok. pevke in pevce župnije; 
sledi »cecilijanka«

SREDA 23. november
34. tedna med letom;

sv. Klemen, papež in mučenec
sv. Kolumban, opat;

Ob 18.00 uri: po mojem osebnem namenu za god

ČETRTEK 24. november
sv. Andrej Dung Lac in drugi

vietnamski mučenci

PETEK 25. november
34. tedna med letom;

Katarina Aleksandrijska, mučenka

Ob 18.00 uri: pok. alvina in Pino Gerbassi, 2

SOBOTA 26. november
34. tedna med letom;
Valerijan Oglejski, škof

Marijin spomin

NEDELJA 27. november
1. ADVENTNA NEDELJA

Ob 10.00 uri: pok. Zoran Tul, 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 18.00 uri. Razen, če ni
drugače oznanjeno glede časa. Vsakodnevna molitev rožnega venca ter litanije Matere Božje potekata pol ure
pred sv. mašo, razen v četrtkih in v nedeljah oz. kadar ni oznanjene sv. maše.

Spletna stran oznanil: www.zupnijamackolje.eu     www.oglas.it 
-Danes obhajamo slovesni praznik Jezusa Kristusa Kralja vesoljstva kot zadnjo nedeljo v tem cerkvenem letu.
-Jutri praznujemo praznik Matere Božje od zdravja, ki je tudi mestni praznik Trsta. Slovenska sv. maša bo po
tradiciji ob 16. uri na katero ste slovenski vernike iz mesta in okolice prisrčno vabljeni, da molimo k Materi
Božji od zdravja za dušno in telesno zdravje!! Maševal bo g. Tomaž Kunaver.
-V torek goduje sv. Cecilija, devica in mučenka ter zavetnica cerkvene glasbe. Spomnili se bomo naših številnih
pokojnih pevcev in organistov, ki skrbijo za lepoto naših bogoslužij. Sveta maša bo zato izjemoma ob 19. uri.
-Prihodnjo  nedeljo  bomo  vstopili  v  novo  cerkveno  leto:  sveti  adventni  čas  in  bom  na  začetku  sv.  maše
blagoslovil adventni venec. Prinesete lahko tudi svoje vence k blagoslovu. Potem pa bomo vsako adventno
nedeljo v začetku sv. maše prižgali eno svečo na njem kot simbol približevanja božičnemu dogodku.
-Prihodnji ponedeljek prvega adventnega tedna začnemo z devetdnevnico v čast Brezmadežni, ki bo v obliki
Marijinih pesmi in nagovorov kadar bo oznanjena sv. maša.

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

