
 

OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca – MAČKOLJE 
Od 3. januarja do 10. januarja 2021 

 

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI 
 

NEDELJA 3. januar 

2. NEDELJA PO BOŽIČU 
(Presveto Jezusovo ime; Genovefa, devica) 

 

Ob 9.00 uri: pok. Elvira Barut, obl. smrti, 129 

 

PONEDELJEK 4. januar 

v božičnem času 

 

Ob 18.00 uri: pok. Lazar Slavec, 54 

 

TOREK 5. januar 

v božičnem času 

 

Ob 18.00 uri: pok. Angela Tul, obl. smrti, 129 

 

SREDA 6. januar 

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE 
SVETI TRIJE KRALJI 

 

Ob 9.00 uri: pok. Vladimir Husu 
 

DAROVANJE ZA KRAŠENJE CERKVE 

 

ČETRTEK 7. januar 

sv. Rajmund Penjafortski, duhovnik 

 

 

 

PETEK 8. januar 

v božičnem času 

 

Ob 18.00 uri: pok. Armando Tul, 30. dan 

 

SOBOTA 9. januar 

v božičnem času 

 

 

 

NEDELJA 10. januar 

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA 

 

Ob 9.00 uri: pok. Alma Stepančič, 103 

 
 

-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!! 

-Iskrena zahvala vsem, ki ste zelo lepo okrasili cerkev ter postavili jaslice. Bog povrni za vaše darove za 
cerkvene potrebe ter za cerkveni pevski zbor. Darovanje za krašenje cerkve bo potekalo na praznik 
Gospodovega razglašenja. Zneske pozameznih darovanj bom objavil v nedeljo na praznik Jezusovega krsta. 
-V sredo je slovesni praznik Gospodovega razglašenja – sveti Trije Kralji in bo darovanje za krašenje cerkve. 
-Prihodnjo nedeljo je praznik Jezusovega krsta in se liturgično zaključi sveti božični čas. Na začetku sv. maše bo 
blagoslov vode s katero se bomo pokrižali ob začetku bogoslužja, po nagovoru bo obnovitev krstnih obljub kot 
naše veroizpovedi. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zupnijamackolje.eu/
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