
OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca – MAČKOLJE
Od 6. junija do 13. junija 2021

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI

NEDELJA 6. junij
SVETO REŠNJE TELO IN 

SVETA REŠNJA KRI – TELOVO

Ob 9.00 uri: pok. duh. Franc Vončina

Evharistična pobožnost s slovesnim blagoslovom 
Najsvetejšega

PONEDELJEK 7. junij
sveti prvi mučenci tržaške Cerkve

Ob 18.00 uri: pok. Aldo in Michela, 115

TOREK 8. junij
10. tedna med letom

Ob 18.00 uri: v zahvalo za duhovništvo

8. obl. mojega mašniškega posvečenja
»DIES SANCTIFICATIONIS«

SREDA 9. junij
10. tedna med letom;

sv. Primož in Felicijan, mučenca;
sv. Efrem Sirski, diakon

Ob 18.00 uri: pok. Angela Tul, 129

ČETRTEK 10. junij
10. tedna med letom

PETEK 11. junij
SRCE JEZUSOVO

(sv. Barnaba, apostol in mučenec)

Ob 18  .  3  0   uri: pok. Avrelija Kurnik, obl., 129

SOBOTA 12. junij
Marijino brezmadežno Srce

NEDELJA 13. junij
13. NEDELJA MED LETOM

(sv. Anton Padovanski,
duhovnik in cerkveni učitelj)

Ob 9.00 uri: pok. Anton in Alojzija Tul, 59

-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 
-Danes je slovesni praznik Svetega Rešnjega telesa in svete Rešnje Krvi. Če bo vreme ugodno (drugače bo vse
potekalo  v  cerkvi)  bo  potekala  slovesnost  pri  enem  oltarju  zunaj  cerkve  ter  evharističnim  blagoslovom
Najsvetejšega v cerkvi. Še vedno je namreč potrebno držati medsebojno razdaljo do 1,5 m. In če to ni mogoče,
so procesije odsvetovane. Zato bo letos mestna procesija SRT na Vejni s slovesnim somaševanjem, ki ga bo
vodil tržaški nadškof ob 18.30 uri samo z blagoslovom mesta in škofije z razgledne točke. Več info na slo-
plakatu!!
-Danes je sv. maša za nekdanjega žpk. in dolgoletnega legalnega predstavnika mons. Franca Vončino, ki so jo
naročili njegovi sorodniki iz Idrije in bo po sv. maši kratek nagovor ter poklon na grobu.
-V  petek  na  slovesni  praznik  Srca  Jezusovega  bo  sv.  maša  ob 18.30  uri,  ker  imam  prej  spovedovanje  za
provoobhajanke in starše v Boljuncu. Prosim za razumevanje!!
-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/

