
 

OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca – MAČKOLJE 
Od 24. januarja do 31. januarja 2021 

 

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI 
 

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 
 
 
 

8. dan osmine za edinost kristjanov 
SKLEP TEDNA MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV 

 

PONEDELJEK 25. januar 

SPREOBRNITEV APOSTOLA PAVLA 

 

 

 

TOREK 26. januar 

sv. Timotej in Tit, škofa 

 

Ob 18.00 uri: pok. Luciano Sturman, obl. smrti, 38 

 

SREDA 27. januar 

3. tedna med letom; 
sv. Angela Merici, devica in redovna 

ustanoviteljica OSU 

 

Ob 18.00 uri: pok. Silva Kalnčar, 129 

 

ČETRTEK 28. januar 

sv. Tomaž Akvinski, duhovnik in 
cerkveni učitelj, zavetnik TEOF 

 

 

 

PETEK 29. januar 

3. tedna med letom; 
Valerij, škof; Julijan Ubogi, spokornik 

 

Ob 18.00 uri: pok. Giovanni Geppi, 129 

 

SOBOTA 30. januar 

3. tedna med letom; 
Martina, devica in mučenka; 

Marijin spomin 

 

 

 

NEDELJA 31. januar 

4. NAVADNA NEDELJA 
(sv. Janez Bosco, duhovnik, 
redovni ustanovitelj SDB) 

 

Ob 9.00 uri: pok. Marisa Blazutta, 2. 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 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!! 

-V ponedeljek je sklep molitvene osmine za edinost kristjanov z naslovom: »Ostanite v moji ljubezni in obrodili 
boste obilo sadu« (Prim Jn 15, 5-9) in bo ob 18. uri v cerkvi Madonna del Mare (Morska Marija) osrednje 
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

