
 

OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca  – MAČKOLJE 
Od 16. januarja do 23. februarja 2020 

 

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI 
 

NEDELJA 16. februar 

6. NAVADNA NEDELJA 

 

Ob 9.00 uri: pok. Marina Lakovič, 10. obl. smrti, 54 

 

PONEDELJEK 17. februar 

6. tedna med letom; 
sv. sedem ustanoviteljev servitov 

 

Ob 18.00 uri: pok. Metod Slavec, 123 

 

TOREK 18. februar 

6. tedna med letom 

 

Ob 19.00 uri: pok. Justina Tul, 60 
Molimo za pok. duh. Marijana Živica, (+2001) 

 

SREDA 19. februar 

6. tedna med letom 

 

Ob 18.00 uri: za zdravje, 60 

 

ČETRTEK 20. februar 

6. tedna med letom 

 

 

 

PETEK 21. februar 

6. tedna med letom; 
sv. Peter Damiani, škof in cerkveni učitelj 

 

Ob 18.00 uri: v čast angelom varuhom, 60 

 

SOBOTA 22. februar 

SEDEŽ APOSTOLA PETRA 

 

 

 

NEDELJA 23. februar 

7. NAVADNA NEDELJA 
(sv. Polikarp, škof in mučenec) 

 

Ob 10.00 uri: pok. Zoran Tul, 1. obl. smrti 

 
 

-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  
-V torek bo po sv. maši ob 19.30 uri redna seja ŽPS-ja. Prosim za zanesljivo udeležbo, da naredimo pastoralni 
načrt za post, Veliko noč, škofovo vizitacijo in še kaj... 
-Na pepelnično sredo (26. februarja) se na Opčinah v Marijanišču začne vsakoletni slovenski tečaj priprave na 
krščanski zakon, ki predvideva 7 srečanj. To je edini slovenski tečaj v zamejstvu, več info na plakatu, »Novem 
glasu« in spletu (www.oglas.it). 
-Letošnje tradicionalno romanje v soboto 25. aprila bo v Kočevsko Reko, kjer bomo imeli skupno sv. mašo ob 11. 
uri v župnijski cerkvi sv. Janeza Krstnika. Prosim, če se verniki prijavite ............ Vabljeni na naše skupno romanje!!! 
 
-Pastoralna vizitacija za župnije Mačkolje, Dolina in Boljunec je predvidena za 24. in 26. april 2020. Več info 
bom predstavil na februarski seji ŽPS-ja. 

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

