
OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca – MAČKOLJE 
od 20. junija do 27. junija 2021

SVETI OČE FRANČIŠEK  (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI

NEDELJA 20. junij
12. NEDELJA MED LETOM

Ob 8.30 uri: pok. Vladimir, Ernest in Rozina 
Smotlak, 2

PONEDELJEK 21. junij
sv. Alojzij Gonzaga, redovnik

Ob 18.00 uri: pok. Flavijo Makor, 137

TOREK 22. junij
12. tedna med letom;

sv. Pavlin iz Nole, škof; sv. Janez Fischer, škof
in Tomaž Moore, mučenca; Ahacij, mučenec

Ob 18.00 uri: pok. Pavla Tul, 135

SREDA 23. junij
12. tedna med letom

ČETRTEK 24. junij
ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA

(zavetnik suverenega malteškega
viteškega reda-S.M.V.R.)

Ob 18.00 uri: v Boljuncu: v čast sv. Janezu Krstniku

PETEK 25. junij
12. tedna med letom;

Vilijem, opat

Ob 18.00 uri: ob dnevu državnosti RS – 30. obl. RS

SOBOTA 26. junij
12. tedna med letom;
sv. Jožefmarija Escrivá,
ustanovitelj Opus Dei;

sv. Janez in Pavel, rimska mučenca
Marijin spomin

NEDELJA 27. junij
13. NEDELJA MED LETOM

(sv. Ema Krška, kneginja;
Ciril Aleksandrijski, škof in cerkveni učitelj)

Ob 9.00 uri: ob 10. obl. poroke

29. obl. škofovskega posvečenja papeža Frančiška

-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
-V sredo na slovesni  praznik Rojstva Janeza Krstnika bo ob 18.  uri  v župnijski  cerkvi  sv.  Janeza Krstnika v
Boljuncu slovesna sv. maša, ki jo bom daroval jaz in po njej družabnost pred cerkvijo. Vabljeni!!
-V petek praznujemo 30. obletnico naše matične domovine Republike Slovenije. Sv. maša ob dnevu državnosti
bo ob 18. uri. Vabljeni!!
-Pastoralna vizitacija s škofovim obiskom župnij Dolina, Boljunec in Mačkolje, je načrtovana v oktobru, če bodo
to dovoljevale epidemiološke razmere.
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