
 

OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca – MAČKOLJE 
Od 14. junija maja do 21. junija 2020 

 

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI 
 

NEDELJA 14. junij 
SVETO REŠNJE TELO IN  

SVETA REŠNJA KRI – TELOVO 

 

Ob 9.00 uri: pok. Katarina 
 

Ob 20.00 uri: Novi sv. Anton: češčenje 
Najsvetejšega z blagoslovom vsega mesta 

 

PONEDELJEK 15. junij 
11. tedna med letom; 

sv. Vid, mučenec 

 

Ob 19.00 uri: pok. Angela Tul, 129 

 

TOREK 16. junij 
11. tedna med letom; 

Beno, škof; Gvido, škof 

 

Ob 19.00 uri: pok. Zdenak Slavec, 129 

 

SREDA 17. junij 
11. tedna med letom 

 

Ob 19.00 uri: pok. Silvij Tul, 117 

 

ČETRTEK 18. junij 
11. tedna med letom; 

Marko in Marcelijan, mučenca 

 

Ob 19.00 uri: Alma Stepančič, osmina 

 

PETEK 19. junij 
SRCE JEZUSOVO 

 

Ob 19.00 uri: pok. Tereza Basko 

 

SOBOTA 20. junij 
Marijino brezmadežno Srce 

 

 

 

NEDELJA 21. junij 
12. NEDELJA MED LETOM 
(sv. Alojzij Gonzaga, redovnik) 

 

Ob 9.00 uri: pok. Umberto 

 
 

-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 slovesni praznik Svetega Rešnjega telesa in svete Rešnje Krvi. Letos zaradi epidemioloških razmer ne 
bo procesije, bo pa po sv. maši evharistična pobožnost z blagoslovom Najsvetejšega. 
-Drugih pastoralnih dejavnosti, ki smo jih vedno imeli zaenkrat žal še ne bo do nadaljnjih sprostitev 
epidemijoloških razmer. Prosim za razumevanje ter Vašo potrpežljivost... 
-Pastoralna vizitacija za župnije Mačkolje, Dolina in Boljunec je predvidena za prihodnjo leto. Datum še ni 
določen. 

-Zaradi epidemijoloških razmer novega Coronavirusa, ki so v veljavi do 3. junija poleg 
vladnega dekreta tudi določbe tržaške škofije, ki si jih lahko preberete tudi na spletni 
strani (www.diocesi.trieste.it). Zaradi tega potekajo bogoslužja v bolj okrnjeni obliki. 
Prosim, da jih upoštevamo vsi in tako preventivno poskrbimo za naše zdravje, da se bodo 
ukrepi lahko počasi sproščali in ne zaostrovali. Prosim za razumevanje!! 

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

