
 

OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca – MAČKOLJE 
Od 21. junija maja do 28. junija 2020 

 

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI 
 

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

 

Ob 9.00 uri: pok. Umberto 

 

PONEDELJEK 22. junij 
12. tedna med letom; 

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

 

Ob 19.00 uri: pok. Zoran Tul, 54 

 

TOREK 23. junij 
12. tedna med letom 

 

Ob 19.00 uri: pok. Angel Tul, 54 

 

SREDA 24. junij 
ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA 

(zavetnik suverenega malteškega 
viteškega reda-SM.V.R.) 

 

 

 

ČETRTEK 25. junij 
12. tedna med letom; 

Vilijem, opat 

 

 

 

PETEK 26. junij 
12. tedna med letom; 

sv. Jožefmarija Escrivá, 
ustanovitelj Opus Dei; 

sv. Janez in Pavel, rimska mučenca 

 

Ob 19.00 uri: pok. starši Barut, 38 

 

SOBOTA 27. junij 
sv. Ema Krška, kneginja; 

Ciril Aleksandrijski, škof in cerkveni učitelj 

 

 
 

28. obl. škofovskega posvečenja papeža Frančiška 
 

NEDELJA 28. junij 
13. NEDELJA MED LETOM 
(sv. Irenej, škof in mučenec) 

 

Ob 9.00 uri: pok. Guglielmo 

 
 

-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 smo se poslovili od najstarejšega skavta Jureta Pečarja in Lonjerja. Bog mu povrni, kar je dobrega 
storil za SZSO in slovensko skupnost na Tržaškem. Priporočam vam ga v molitev, lahko darujete sv. maše zanj... 
-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. 

-Tradicionalni Ciril-Metodov shod na Vejni bo v nedeljo 5 julija ob 18. uri. Prisrčno vabljeni, več info glede 
omejene udeležbe bo kasneje. 
-Pastoralna vizitacija za župnije Mačkolje, Dolina in Boljunec je predvidena za prihodnjo leto. Datuma še ni. 

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

