
OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca – MAČKOLJE
Od 1. julija do 8. avgusta 2021

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI

NEDELJA 1. avgust
18. NEDELJA MED LETOM

(sv. Alfonz Maria Ligvorij,
škof in cerkveni učitelj)

Ob 9.00 uri: pok. Dario Tul, 59

PONEDELJEK 2. avgust
18. tedna med letom;

sv. Evzebij iz Vercellija, škof;
sv. Peter Julijan Eymard, duhovnik)

»PORCIUNKULSKI ODPUSTEK«

Ob 18.00 uri: pok. Ernesta Tul, 60/a

TOREK 3. avgust
18. tedna med letom;

Lidija, svetopisemska žena;
Konrad, redovnik

Ob 18.00 uri: pok. Albin Bandi, 117

SREDA 4. avgust
sv. Janez Marija Vianney, duhovnik,

zavetnik župnikov

ČETRTEK 5. avgust
18. tedna med letom;

obl. posvetitve bazilike sv. Marije Vèlike
(Snežne) v Rimu

PETEK 6. avgust
JEZUSOVA SPREMENITEV NA GORI

(PRVI PETEK)

SOBOTA 7. avgust
18. tedna med letom;

sv. Sikst II., papež in mučenec;
sv. Kajetan, duhovnik; 

Marijin spomin
PRVA SOBOTA

NEDELJA 8. avgust
19. NEDELJA MED LETOM

(sv. Dominik, duhovnik;
redovni ustanovitelj reda dominikancev)

Ob 9.00 uri: pok. Michela, 115

-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/mackolje 

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


-V  ponedeljek  2.  avgusta  je  god  Device  Marije  Angelske  v  Porciunkuli  v  Assisiju  in  se  lahko  podeli  t.i.
»Porciunkulski odpustek«.
-Tradicionalni Ciril-Metodov shod na Vejni bo letos prestavljen na jesen, verjetno eno nedeljo v septembru.
-Pastoralna vizitacija s škofovim obiskom župnij Dolina, Boljunec in Mačkolje, je načrtovana v oktobru, če bodo
to dovoljevale epidemiološke razmere.

BLAGOSLOVLJENE POČITNICE
IN NA BOGA NE POZABITE!!!

»Porciunkulski odpustek«

KAJ JE ODPUSTEK?

Odpustki so odpuščanje časne kazni pred Bogom za tiste grehe, katerih
krivda je že odpuščena. Takšen odpustek pod določenimi pogoji zadobi
kristjan  zase ali  za  rajne po službi  Cerkve,  ki  kot  srednica odrešenja
razdeljuje  zaklad  zasluženj  Kristusa  in  svetnikov  (prim.  KKC  1471-
1479.1498).

Pridobiti ga je moč od četrtka opoldne ter ves dan v petek v župnijskih
cerkvah in v kapelah v upravi reda Manjših bratov, vendar le zase in za
rajne (ne za žive brate in sestre).


