
 

OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca – MAČKOLJE 
Od 12. julija do 19. julija 2020 

 

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI 
 

NEDELJA 12. julij 
15. NAVADNA NEDELJA 
(SV. MOHOR IN FORTUNAT, 

OGLEJSKA MUČENCA; ZAVETNIKA FjK) 

 

Ob 9.00 uri: pok. Michela –na Metežici 

 

PONEDELJEK 13. julij 
15. tedna med letom; 

sv. Henrik, kralj; Evgen, škof in mučenec 

 

Ob 19.00 uri: pok. Damjan Tul in Regina, 59 

 

TOREK 14. julij 
15. tedna med letom; 

sv. Kamil de Lellis, duhovnik; 
Inocenc XI., papež 

 

Ob 19.00 uri: pok. iz družine Smotlak, 36 

 

SREDA 15. julij 
sv. Bonaventura, škof in cerkveni učitelj 

 

Ob 19.00 uri: po namenu darovalca, 60/a 

 

ČETRTEK 16. julij 
15. tedna med letom; 
Karmelska Mati Božja 

 

 

 

PETEK 17. julij 
15. tedna med letom; 

Aleš, spokornik, Hedvika Poljska, kraljica 

 

Ob 19.00 uri: v čast Svetemu Duhu, 60/a 

 

SOBOTA 18. julij 
15. tedna med letom; 

Friderik (Miroslav), škof in mučenec 
Marijin spomin 

 

 

 

NEDELJA 19. julij 
16. NAVADNA NEDELJA 

 

Ob 9.00 uri: pok. Mario –na Metežici 

 

-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 19.00 uri. Razen, če ni 
drugače oznanjeno glede časa. Spletna stran oznanil: www.zupnijamackolje.eu  www.oglas.it  
-Danes je praznik sv. Mohorja in Fortunata, oglejskih mučencev ter zavetnikov naše avtonomne dežele 
Furlanije Julijske krajine. V Rojanu bo ob 9. uri običajna slo sv. maša po radiu in ob 10.30 uri slovesna sv. maša, 
ki jo bo vodil tržaški nadškof. 
-Če bi kdo želel imeti mašne knjižice »Naša daritev« zadnja izdaja naj me prosim kontaktira... 

-Drugih pastoralnih dejavnosti, ki smo jih vedno imeli zaenkrat žal še ne bo do nadaljnjih sprostitev 
epidemioloških razmer. 

-Pastoralna vizitacija za župnije Mačkolje, Dolina in Boljunec je predvidena za prihodnjo leto. Datuma še ni. 

BLAGOSLOVLJENE POČITNICE 
IN NA BOGA NE POZABITE!!! 

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

