
OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca – MAČKOLJE
Od 4. julija do 11. julija 2021

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI

NEDELJA 4. julij
14. NEDELJA MED LETOM

SV. URH, ŠKOF IN SPOZNAVALEC;
zavetnik župnije in občine

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

Ob 9.00 uri: pok. Aldo in Michela, 115

Ob 19.00 uri: Dolina: slovesno somaševanje v čast 
sv. Urhu, škofu in spoznavalcu ob občinskemu 
prazniku občine Dolina

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

SLOVANSKA APOSTOLA,
SOZAVETNIKA EVROPE

Ob 18.00 uri: pok. Ernesta Tul, 60/a

TOREK 6. julij
14. tedna med letom;

bl. Marija Terezija Ledochowska, devica;
sv. Marija Goretti, devica in mučenka

Ob 18.00 uri: v zadoščenje, 60/a

SREDA 7. julij
14. tedna med letom;

sv. Anton Marija Zaharija, duhovnik

Ob 18.00 uri: pok. Giovanni Geppi, 129

ČETRTEK 8. julij
14. tedna med letom

PETEK 9. julij
14. tedna med letom;

sv. Avguštin Zhao Rong duhovnik in
drugi kitajski mučenci

Ob 18.00 uri: pok. Orietta Seppini

SOBOTA 10. julij
14. tedna med letom;

Amalija, redovnica; Rufina, mučenka;
Marijin spomin

NEDELJA 11. julij
15. NEDELJA MED LETOM

(SV. BENEDIKT, OPAT ZAVETNIK EVROPE;
Olga Kijevska, kneginja)

Ob 10.00 uri: pok Olga Zalar, za god

-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 

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


-  Danes    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 !!!
-Tradicionalni Ciril-Metodov shod na Vejni bo letos prestavljen na jesen, verjetno eno nedeljo v septembru.
-Pastoralna vizitacija s škofovim obiskom župnij Dolina, Boljunec in Mačkolje, je načrtovana v oktobru, če bodo
to dovoljevale epidemiološke razmere.

BLAGOSLOVLJENE POČITNICE
IN NA BOGA NE POZABITE!!!


