„izvir žive vode“, ki pomaga, poživlja in tolaži. Zato lahko v cerkvi opazimo na več mestih
simbol vrelca: na čelni strani oltarja, lestenci
na stebrih ob oltarju, tabernaklju in krstnem
kamnu.
Cerkev so začeli graditi 21. maja 1984 in
blagoslovili temeljni kamen 1. julija 1984.
Tretjega maja 1987 je škof dr. Jožef Smej blagoslovil štiri zvonove.

Osrednja podoba predstavlja Kristusovo velikonočno skrivnost: trpljenje, smrt in vstajenje. Na levi strani sta upodobljena zavetnika
cerkve in župnije sveti Ciril in Metod. Na desni strani blaženi škof Anton Martin Slomšek,
škof Friderik Baraga, sveti Janez Bosko, sveti
Dominik Savio, sveta Marija Dominika Mazzarello z mladimi.
Orgle je izdelala orglarska delavnica Jenko
(1992).

Škof dr. Franc Kramberger je posvetil novo
cerkev 5. julija 1987, na praznik sv. Cirila in
Metoda.  
Podobe v vitraju, ki je nad oltarjem (1990),
reliefno podobo Marije Pomočnice kristjanov
(1988) in svetega Cirila in Metoda ob vhodu v
cerkev je naslikal salezijanski brat Ciril Jerič.
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Cerkev

sv. Cirila in Metoda

Radenci

V župniji Radenci, ki je bila ustanovljena
14. februarja 1977, so se na začetku zbirali
v cerkvici svete Ane, ki stoji v parku v bližini zdravilišča. Področje, ki spada v župnijo
Radenci, je prej spadalo v župnijo Kapela
(Radenci, Rihtarovci, Turjanci, Boračeva) in

v župnijo Gornja Radgona (Šratovci). Soupravitelj župnije je bil najprej kapelski župnik salezijanec Ignac Lebar. Leta 1979 je postal prvi
župnik salezijanski duhovnik Franc Levstek.
Načrte za cerkev je naredil univ. dipl. ing. arh.
Blaž Slapšak.

Cerkev s svojo zunanjo podobo poudarja, da
je to kraj Božjega bivanja - šotor Najvišjega.
Človek naj bi začutil to Božjo navzočnost,
ko vstopi v cerkev. Božja bližina odrešuje in
ozdravlja. Nova cerkev ob potoku in ob enem
od izvirov zdravilne vode naj bi bila vsakemu

