
 

OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca – MAČKOLJE 
Od 31. januarja do 7. februarja 2021 

 

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI 
 

NEDELJA 31. januar 

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

 

Ob 9.00 uri: pokl Marisa Blasutta, 2. obl. smrti 

 

PONEDELJEK 1. februar 

4. tedna med letom 

 

 

 

TOREK 2. februar 

JEZUSOVO DAROVANJE – SVEČNICA 
»DAN POSVEČENEGA ŽIVLJENJA« 

 

Ob 18.00 uri: pok. Margherita Simonetti-pogrebna 
 

»BLAGOSLOV SVEČ« 

 

SREDA 3. februar 

sv. Blaž, škof in mučenec; 
sv. Oskar, škof 

 

Ob 18.00 uri: pok. Smotlak, Tul in Fabio Zennaro, 
150, 174 (2) 
 

»Blagoslov sv. Blaža« 
 

ČETRTEK 4. februar 

4. tedna med letom; 
sv. Andrej Corsini, škof 

 

 

 

PETEK 5. februar 

sv. Agata, devica in mučenka 
(PRVI PETEK) 

 

Ob 18.00 uri: pok. Cecilija Bandi, 30. dan in pok. 
Antonijo Rossi 

 

SOBOTA 6. februar 

sv. Pavel Miki in drugi japonski mučenci; 
Marijin spomin 

PRVA SOBOTA 

 

 

 

NEDELJA 7. februar 

5. NAVADNA NEDELJA 

 

Ob 9.00 uri: pok. Smotlak, Tul in Fabio Zennaro, 
150, 174 (3) 

 

-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 torek je praznik Gospodovega darovanja v templju in bo na začetku sv. maše blagoslov sveč. Vaši darovi 
bodo namenjeni za cerkveno razsvetljavo. Bog vam povrni!!! 
-V sredo na god sv. Blaža, škofa in mučenca bom po evangeliju podelil blagoslov sv. Blaža, vendar bom 
blagoslovne besede izrekel samo na začetku na daritvenem oltarju, nato pa vernike samo molče blagoslovil s 
prekrižanima svečama. Ta blagoslov boste lahko prejeli tudi v nedeljo po sv. maši. 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!!! 
-Prihodnji četrtek je god lurške Matere Božje ter svetovni dan bolnikov. Slovenska sv. maša (z bolniškim 
maziljenjem) bo predvidoma ob 17. uri pri sv. Jakobu pri kateri bom prebral tudi letošnjo poslanico ob svetovnem 
dnevu bolnikov. Prisrčno vabljeni, saj je cerkev velika in ne predstavlja distančnega problema. 
-Pastoralna vizitacija s škofovim obiskom župnij Dolina, Boljunec in Mačkolje, načrtovana v februarju odpade 
zaradi pandemije in je prestavljena na oktober, če bodo to dovoljevale epidemiološke razmere. 

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

