
OZNANILA: Župnija sv. Jerneja, apostola in mučenca – MAČKOLJE
Od 8. julija do 15. avgusta 2021

SVETI OČE FRANČIŠEK                                                                                                            (NAD)ŠKOF MSGR. GIAMPAOLO CREPALDI

NEDELJA 8. avgust
19. NEDELJA MED LETOM

(sv. Dominik, duhovnik;
redovni ustanovitelj reda dominikancev)

Ob 9.00 uri: pok. Michela, 115

PONEDELJEK 9. avgust
SV. TEREZIJA BENEDIKTA OD KRIŽA

(Edith Stein), redovnica, mučenka ter
sozavetnica Evrope

Ob 18.00 uri: v zadoščenje

TOREK 10. avgust
SV. LOVRENC, diakon in mučenec

SREDA 11. avgust
sv. Klara, devica in ustanoviteljica klaris

ČETRTEK 12. avgust
19. tedna med letom;

sv. Ivana Frančiška Šantal, redovnica

PETEK 13. avgust
19. tedna med letom;

sv. Poncijan, papež in Hipolit, duhovnik,
mučenca; Radegunda, redovnica

Ob 18.00 uri: pok. Imelda Slavec, 117

SOBOTA 14. avgust
sv. Maksimilijan Marija Kolbe,

duhovnik in mučenec

Ob  17.00  uri:  Repentabor:  romanje  starejših  in
bolnikov; sveta maša z blagoslovom bolnikov

NEDELJA 8. avgust
MARIJINO VNEBOVZETJE

-VELIKI ŠMAREN-

Ob 9.00 uri: pok. Silvij Tul, 117

-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 soboto 14. avgusta na predvečer slovesnega praznika Marijinega Vnebovzetja bo sv. maša ob 17. uri v
Marijinem božjepotnem svetišču na Repentabru v okviru romanja starejših in bolnikov; kot je bilo že preteklo
leto, vendar zaradi pandemije v omejenem obsegu (brez bolniškega maziljenja). Sveto mašo bom daroval jaz
kot duhovni asistent Slovenske Vincencijeve konference, ki to romanje tudi organizira. Prosil bi vas tudi, da
kdor more naj pripelje koga, ki bi se zaradi starosti ali zdravstvenih razlogov ne mogel udeležiti tega romanja.
Tudi  sam bom na razpolago za prevoz  kot preteklo  leto.  Tisti,  ki  želite  prevoz  me prosim kontaktirajte v
zakristiji ali po tel.. Vabljeni!!

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


-V nedeljo na slovesni in zapovedani praznik Marijinega Vnebovzetja bo v Marijinem božjepotnem svetišču na
Repentabru potekal vsakoletni glavni romarski shod, vendar zaradi pandemije v omejenem obsegu: ob 10. uri
bo slovesna sv. maša, ki jo bo daroval tržaški nadškof in popoldan ob 18. uri openski žpk. Mag. Franc Pohajač,
SDB, ki letos obhaja 80-letnico. Več info imate na plakatu, vabljeni!!
-Na slovesni in zapovedani praznik Marijinega Vnebovzetja bo vsakoletna slovenska sv. maša tudi ob 12. uri v
Marijinem božjepotnem svetišču v Starih Miljah, ki jo bo daroval g. Jože Bajzek, SDB. Vabljeni!!

-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!!!


