
 

OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca – MAČKOLJE 
Od 10. januarja do 17. januarja 2021 

 

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI 
 

NEDELJA 10. januar 

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA 

 

Ob 9.00 uri: pok. Alma Stepančič, 103 

 

PONEDELJEK 11. januar 

sv. Pavlin Oglejski, škof 

 

Ob 18.00 uri: pok. Danilo Tul 

 

TOREK 12. januar 

1. tedna med letom 

 

 

 

SREDA 13. januar 

1. tedna med letom; 
sv. Hilarij (Radovan), 

škof in cerkveni učitelj 

 

 

 

ČETRTEK 14. januar 

1. tedna med letom; 
bl. Odon iz Jurkloštra, opat; 

Feliks Nolanski, duhovnik 

 

 

 

PETEK 15. januar 

1. tedna med letom; 
Pavel puščavnik 

 

Ob 18.00 uri: pok. Josip Smotlak in Karolina Slavec 

 

SOBOTA 16. januar 

1. tedna med letom; 
Marcel, papež; 
Marijin spomin 

dan poglobljenega dialoga in napredka med 
katoličani in Judi 

 

 

 

NEDELJA 17. januar 

2. NAVADNA NEDELJA 
(sv. Anton Puščavnik, opat) 

 

Ob 9.00 uri: pok. Lucija Šik, 135 

 
 

-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  

-Sv. maše, ki jih predhodno naročite bodo vedno opravljene v župniji, vendar bodo zaradi mojih 
pastoralnih obveznosti včasih maševali tudi drugi duhovniki. Prosim za razumevanje!! 

-Iskrena zahvala vsem, ki ste zelo lepo okrasili cerkev ter postavili jaslice. Bog povrni za vse vaše darove: za 
cerkveni pevski zbor med polnočnico: € 76,50; božična sv. maša za cerkvene potrebe: € 107; Novo leto za 
cerkvene potrebe: € 149; za krašenje cerkve ter cvetje na praznik Gospodovega razglašenja € 100. 
-Z današnjo nedeljo Jezusovega krsta se je liturgično zaključil sveti božični čas. Božične pesmi pa bomo prepevali 
po stari slovenski tradiciji vse do Svečnice, to je 2. februarja. 
-V soboto bo ob 18. uri slovesna sv. maša ob godu sv. Antona Puščavnika na Prebenegu, ki je zavetnik cerkve. 

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

