
 

OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca – MAČKOLJE 
Od 19. julija do 26. julija 2020 

 

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI 
 

NEDELJA 19. julij 
16. NAVADNA NEDELJA 

 

Ob 9.00 uri: pok. Mario – na Metežici 

 

PONEDELJEK 20. julij 
16. tedna med letom; 

sv. Apolinarij, škof in mučenec; 
bl. Ludovika, vdova; 

Marija Antiohijska, devica in mučenka 

 

Ob 17.30 uri: pok. Ana in Pavel Smotlak, 117 

 

TOREK 21. julij 
16. tedna med letom; 

sv. Lovrenc iz Brindisija; 
duhovnik in cerkveni učitelj 

 

Ob 17.30 uri: v čast Materi Božji, 59 

 

SREDA 22. julij 
SV. MARIJA MAGDALENA, 

svetopisemska žena 

 

Ob 17.30 uri: pok. starši Slavec, 120 

 

ČETRTEK 23. julij 
SV. BRIGITA ŠVEDSKA, 

redovnica in sozavetnica Evrope 

 

 

 

PETEK 24. julij 
16. tedna med letom; 
sv. Krištof, mučenec; 

sv. Šarbel Makluf, duhovnik, maronit; 
Kristina, devica in mučenka 

 

Ob 17.30 uri: v čast Srcu Jezusovemu, 59 

 

SOBOTA 25. julij 
SV. JAKOB STAREJŠI, apostol in mučenec 

 

 

 

NEDELJA 26. julij 
17. NAVADNA NEDELJA 

(sv. Joahim in Ana, starši Device Marije) 

 

Ob 9.00 uri: pok. Rozina – 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  
-Ta teden bodo izjemoma delavniške sv. maše že ob 17.30 uri, ker bo maševal g. Metod Lampe, SDB ter mons. 
Frnac Vončina. Sv. maše, ki ste jih predhodno naročili bodo vedno opravljene v župniji, vendar zlasti v 
poletnem času bodo maševali tudi drugi duhovniki. Prosim za razumevanje!! 
-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. 

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


BLAGOSLOVLJENE POČITNICE 
IN NA BOGA NE POZABITE!!! 


