
 

OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca  – MAČKOLJE 
Od 26. januarja do 2. februarja 2020 

 

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI 
 

NEDELJA 26. januar 

3. NAVADNA NEDELJA 

NEDELJA SVETEGA PISMA IN VERSKEGA TISKA 

 

Ob 9.00 uri: pok. Luciano Sturman, obl. smrti, 38 

 

PONEDELJEK 27. januar 

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

ustanoviteljica OSU 

 

Ob 19.00 uri: za božje varstvo in pomoč 

 

TOREK 28. januar 

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

 

Ob 19.00 uri: za mir v svetu in razumevanje v 
družinah ter naši soseski 

 

SREDA 29. januar 

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

 

Ob 19.00 uri: v zahvalo Bogu za vse prejete dobrote 
v minulem letu 

 

ČETRTEK 30. januar 

3. tedna med letom; 
Martina, devica in mučenka 

 

 

 

PETEK 31. januar 

sv. Janez Bosco, duhovnik, 
redovni ustanovitelj SDB 

 

 

 

SOBOTA 1. februar 

3. tedna med letom; 
Marijin spomin 

 

 

 

NEDELJA 2. februar 

JEZUSOVO DAROVANJE – SVEČNICA 
»DAN POSVEČENEGA ŽIVLJENJA« 

 

Ob 9.00 uri: v čast Materi Božji za zdravje 
 

»BLAGOSLOV SVEČ« in »Blagoslov sv. Blaža« 

 
 

-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  
-Današnja nedelja, ki je svetopisemska bo med sv. mašo ob 9. uri v Mačkoljah podelitev Svetih pisem 
birmancem z Brega. Priporočam vam jih v molitev, da bi v moči Božje Besede črpali moč v svojem življenju. 
-V ponedeljek bo ob 19.30 uri v župnišču v Dolini seja za starše prvoobhajancev s. Bernardo. Prosim za 
zanesljivo udeležbo!! 
-V nedeljo je praznik Gospodovega darovanja v templju. Na začetku sv. maše bo blagoslov sveč, po evangeliju 
pa bom podelil blagoslov sv. Blaža. Ta blagoslov zoper bolezni grla in drugega zla ni neko magično dejanje, 
temveč hvaležnost Bogu v zavedanju, da vse kar prihaja od njega ima zagotovo Božji blagoslov. Zato je ta 
blagoslov povezan z udeležbo pri evharistični daritvi (sv. maši) s predhodno spovedjo!!! 
 

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

