
OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca – MAČKOLJE
Od 27. junija do 4. julija 2021

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI

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

PONEDELJEK 28. junij
sv. Irenej, škof in mučenec

Ob 18.00 uri: pok. Giovanni in Irene Massaro ter 
Cesare, 2

TOREK 29. junij
SV. PETER IN PAVEL,
PRVAKA APOSTOLOV

SREDA 30. junij
13. tedna med letom;

prvi mučenci rimske Cerkve

Ob 18.00 uri: vsi pok. iz družine Smotlak, 115

ČETRTEK 1. julij
13. tedna med letom

PETEK 2. julij
13. tedna med letom

PRVI PETEK

Ob 18.00 uri: vsi pok. iz družine Peccia, 115

SOBOTA 3. julij
SV. TOMAŽ, APOSTOL IN MUČENEC

(PRVA SOBOTA)

NEDELJA 4. julij
14. NEDELJA MED LETOM

SV. URH, ŠKOF IN SPOZNAVALEC;
zavetnik občine

nedelja Slovencev po svetu
(sv. Elizabeta Portugalska, kraljica)

Ob 9.00 uri: pok. Aldo in Michela, 115

Ob 1  9  .00 uri  : Dolina: slovesno somaševanje v čast 
sv. Urhu, škofu in spoznavalcu ob občinskemu 
prazniku občine Dolina

-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   nedeljo   obhajmo slovesni praznik sv. Urha, škofa in spoznavalca, zavetnika župnijske cerkve v Dolini in   naše  
dolinske    občine.  Ob 19. uri bo slovesno somaševanje, poje združeni pevski zbor župnij  Dolina,  Boljunec in  
Mačkolje.  Sodelujejo tudi pritrkovalci  iz  Mačkolj.    Po sv.  maši  sledi  kulturni  program: odkritje  in  blagoslov  
spomenika graditeljem dolinskega zvonika ter koncert ob 30. obl. dneva državnosti naše matične domovine
Republike Slovenije, več info na plakatu. Ob tem prazniku vas vse vabim k praznovanju !!!
-Pastoralna vizitacija s škofovim obiskom župnij Dolina, Boljunec in Mačkolje, je načrtovana v oktobru, če bodo
to dovoljevale epidemiološke razmere.

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

