
 

OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca – MAČKOLJE 
Od 28. junija maja do 5. julija 2020 

 

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI 
 

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

 

Ob 9.00 uri: pok. Guglielmo-na Metežici 

 

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

 

Ob 19.00 uri: v čast Materi Božji za zdravje, 137 

 

TOREK 30. junij 
13. tedna med letom; 

prvi mučenci rimske Cerkve 

 

Ob 19.00 uri: pok. Nadia Vecchiet-pogrebna 

 

SREDA 1. julij 
13. tedna med letom 

 

Ob 19.00 uri: pok. starši Smotlak, 50 

 

ČETRTEK 2. julij 
13. tedna med letom 

 

 

 

PETEK 3. julij 
SV. TOMAŽ, APOSTOL IN MUČENEC 

(PRVI PETEK) 

 

Ob 19.00 uri: pok. Darjo Tul, 59 

 

SOBOTA 4. julij 
13. tedna med letom; 

SV. URH, ŠKOF IN SPOZNAVALEC, 
zavetnik občine 

sv. Elizabeta Portugalska, kraljica 
PRVA SOBOTA 

 

Ob 19.00 uri: Dolina: slovesno somaševanje ob 
občinskem prazniku 

 

NEDELJA 5. julij 
SV. CIRIL, MENIH IN SV. METOD, ŠKOF; 

SLOVANSKA APOSTOLA, 
SOZAVETNIKA EVROPE 

 

Ob 9.00 uri: pok. Cesare-na Metežici 
 

Ob 17.00 uri: Vejna: Ciril-Metodov shod 

 
 

-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  
-Prihodnjo nedeljo slovanski narodi praznujemo slovesni praznik sv. bratov Cirila in Metoda, sozavetnikov 
Evrope. 
-Tradicionalni Ciril-Metodov shod na Vejni bo v nedeljo 5. julija ob 17. uri. Letošnji shod bo vodil zlatomašnik g. 
Metod Lampe, SDB, prisrčno vabljeni: narodne noše, SZSO ter ostali verniki!!! 
-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. 

-Pastoralna vizitacija za župnije Mačkolje, Dolina in Boljunec je predvidena za prihodnjo leto. Datuma še ni. 

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

