
 

OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca – MAČKOLJE 
Od 7. februarja do 14. februarja 2021 

 

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI 
 

NEDELJA 7. februar 

5. NAVADNA NEDELJA 

 

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

»Blagoslov sv. Blaža« 
 

PONEDELJEK 8. februar 

5. tedna med letom; 
sv. Hieronim Emiliani; sv. Jožefa Bakhita 

 

Ob 18.00 uri: pok. Margherita Simonetti-pogrebna 
 

»PREŠERNOV DAN« 
SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 

 

TOREK 9. februar 

sv. Apolonija, devica in mučenka 

 

Ob 18.00 uri: v zahvalo in priprošnjo, 117 

 

SREDA 10. februar 

sv. Sholastika, devica 

 

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

 

ČETRTEK 11. februar 

5. tedna med letom; 
Lurška Mati Božja; 

SVETOVNI DAN BOLNIKOV 
OBLETNICA LATERANSKIH POGODB 

 

Ob 17.00 uri: sv. Jakob: po namenu darovalca 
 

slovesna sv. maša za bolnike 
(brez bolniškega maziljenja zaradi pandemije) 

 

PETEK 12. februar 

5. tedna med letom; Evlalija, mučenka 

 

Ob 18.00 uri: v dober namen, 135 

 

Molimo za pok. duh. Dušana Jakomina (+2015) 
 

SOBOTA 13. februar 

5. tedna med letom; Marijin spomin 

 

 

 

NEDELJA 14. februar 

6. NAVADNA NEDELJA 
(SV. CIRIL, MENIH; SV. METOD, ŠKOF; 

ZAVETNIKA EVROPE; sv. Valentin, mučenec) 

 

Ob 9.00 uri: pok. Ernesta Tul, 60/a 

 

-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 sredo je bil god sv. Blaža, škofa in mučenca zato bom danes po sv. maši ponovno 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 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!!! 
-V ponedeljek je »Prešernov dan« - slovenski kulturni praznik, vendar bo tokrat zaradi pandemije praznovanje 
potekalo samo po spletu. Ob 19. uri bo v živo preko Kinoateljejevega YouTube kanala potekala osrednja 
proslava, 14. ter 18. februarja pa preko TV prenosa na RAI 3 Bis. Vabljeni k ogledu!! 
-V četrtek je god lurške Matere Božje ter svetovni dan bolnikov. Slovenska sv. maša (brez bolniškega 
maziljenjem zaradi pandemije) bo 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

