
OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca – MAČKOLJE
Od 13. junija do 20. junija 2021

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI

NEDELJA 13. junij
11. NEDELJA MED LETOM

(sv. Anton Padovanski,
duhovnik in cerkveni učitelj)

Ob 9.00 uri: pok. Anton in Alojzija Tul, 59

PONEDELJEK 14. junij
11. tedna med letom;

Valerij in Rufin, mučenca

Ob 18.30 uri: pok. Albino Bandi, 30. dan

TOREK 15. junij
11. tedna med letom;

sv. Vid, mučenec

Ob 18.00 uri: pok. Jordan in Stanislava, 137

SREDA 16. junij
11. tedna med letom;

Beno, škof; Gvido, škof

ČETRTEK 17. junij
11. tedna med letom

PETEK 18. junij
11. tedna med letom;

Marko in Marcelijan, mučenca;
Gregor, škof

Ob 18.00 uri: pok. Aldo in Michela, 2

SOBOTA 19. junij
11. tedna med letom;

sv. Romuald, opat;
Gervazij in Protazij, mučenca

Marijin spomin

NEDELJA 20. junij
12. NEDELJA MED LETOM

Ob 8  .  3  0   uri: pok. Vladimir, Ernest in Rozina 
Smotlak, 2

-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 
-V ponedeljek bo večerna sv. maša pol ure kasneje, ker sem zadržan zasebno, v sredo pa je ne bo, ker sem kot
duhovni asistent na rednem letnem občnem zboru Slovenske Vincecijeve konference v ul. Risorti 3. Prosim za
razumevanje!!
-Prihodnjo nedeljo bo sv. maša v Mačkoljah pol ure prej in sicer ob 8.30 uri in jo bo daroval g. Metod Lampe,
SDB, ker imam jaz prvo sveto obhajilo pri sv. Jakobu. Prosim za razumevanje!!
-Pastoralna vizitacija s škofovim obiskom župnij Dolina, Boljunec in Mačkolje, je načrtovana v oktobru, če bodo
to dovoljevale epidemiološke razmere.
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