
 

OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca – MAČKOLJE 
Od 17. januarja do 24. januarja 2021 

 

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI 
 

NEDELJA 17. januar 

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

 

Ob 9.00 uri: pok. Lucija Šik, 135 

 

PONEDELJEK 18. januar 

2. tedna med letom 
TEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV 

 

Ob 18.00 uri: vsi pok. iz družine Stepančič, 103 

 
 
 

1. dan osmine za edinost kristjanov 
 

TOREK 19. januar 

2. tedna med letom 

 

Ob 18.00 uri: pok. Katja Salvi, 10. obl. smrti 

 

2. dan osmine za edinost kristjanov 
 

SREDA 20. januar 

2. tedna med letom; 
sv. Fabijan, papež in mučenec in 
sv. Sebastijan (Boštjan) mučenec 

 

Ob 18.00 uri: pok. s. Stanislava, ŠS 
 
 
 
 
 
 
 

3. dan osmine za edinost kristjanov 
 

ČETRTEK 21. januar 

sv. Neža, devica in mučenka 

 
 
 
 
 

4. dan osmine za edinost kristjanov 
 

PETEK 22. januar 

2. tedna med letom; 
sv. Vincenc, diakon in mučenec 

 

Ob 10.00 uri: pogreb s sv. mašo in pokopom: 
pok. Cecilija Bandi 
 

5. dan osmine za edinost kristjanov 
 

SOBOTA 23. januar 

2. tedna med letom; 
zaroka Marije in Jožefa 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. dan osmine za edinost kristjanov 
 

NEDELJA 24. januar 

3. NAVADNA NEDELJA 
(sv. Frančišek Saleški, škof in cerkveni učitelj) 
NEDELJA BOŽJE BESEDE IN VERSKEGA TISKA 

 

Ob 9.00 uri: pok. Silvij Tul, 117 
 
 
 
 
 
 

7. dan osmine za edinost kristjanov 
 

-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!! 

-Danes popoldan ob 17. uri ZCPZ vabi na tradicionalni spletni božični koncert z naslovom: »So zvezde se 
zbrale« v stolnico sv. Justa, ki pa bo zaradi pandemije potekal brez občinstva. Zato ga lahko spremljate na 
njihovi Facebook strani in na Youtube kanalu ZCPZ. Vabljeni k virtualnemu ogledu!! 
-V ponedeljek se začne molitvena osmina za edinost kristjanov z naslovom: »Ostanite v moji ljubezni in 
obrodili boste obilo sadu« (Prim Jn 15, 5-9). V nedeljo bomo poslušali nagovor iz ekumenske knjižice, ki jo 
pošlje Komisija za ekumenizem in medverski dialog pri SŠK. Prihodnji ponedeljek 25. januarja bo ob 18. uri v 
cerkvi Madonna del Mare (Morska Marija) osrednjo škofijsko ekumensko bogoslužje tudi v slovenščini, vendar 
zaradi pandemije z omejenim obiskom vernikov. 
-Pastoralna vizitacija s škofovim obiskom župnij Dolina, Boljunec in Mačkolje, načrtovana v februarju odpade 
zaradi pandemije in je prestavljena na bolj ugoden čas po pandemiji. 

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

