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20. NEDELJA MED LETOM – 16. AVGUST 2020

… dogajanja, novice, napo vedi,
vabila …



Danes obhajamo 20. nedeljo med letom.



V tem tednu sem bil pozoren na skrb, ki jo imate za okolico cerkve, župnišča, za župnijski vrt in sadovnjak. Iskrena hvala
in Bog povrni za vašo veliko skrb!



Prejeli smo spodbudo, da bi za »duhovno hrano« naročili mesečnik Magnificat, v katerem so jutranje in večerne
molitve za vsak dan, božja beseda za vsak dan ter tudi mašni obrazec za vsak dan. Pri vhodu so naročilnice, tako da
kdor želi jo lahko vzame in postane naročnik.



V petek po sveti maši bomo imeli prvo skupno sejo župnijskega pastoralnega in gospodarskega sveta. Vabila ste/boste
prejeli



Naredili smo tudi Facebook stran Župnija Radenci, na kateri bodo tudi oznanila in obvestila glede dogajanja v župniji.
Sam še nisem vešč urejanja spletne strani, zato iskreno prosim za pomoč, če ima kdo kaj več znanja o tem.



Najlepša hvala in Bog povrni skupini iz Boračeve za čiščenje župnijske cerkve. V tem tednu prosimo za čiščenje cerkve
skupino iz Radencev - sever.

http://www.zupnija-radenci.com

SVETE MAŠE
Od 16. do 23. avgusta 2020

20. NEDELJA MED LETOM
NEDELJA
8.00 Za + Vlada Fiala, obl.
10.00 Za žive in rajne župljane in po namenu

16. AVGUST

PONEDELJEK
17. AVGUST

19.00 Za žive in rajne iz rodbine Horvat v Odrancih in v Avstraliji

Združitev prekmurskih Slovencev

TOREK
18. AVGUST

19.00 Za zdravje in okrevanje mame

Sv. Helena, ces

SREDA
19. AVGUST

19.00 Za + iz družine Hajdinjak

Sv. Timotej

ČETRTEK

18.30 Molitev pred Najsvetejšim

20. AVGUST

19.00 Za + Štefana Bagaroša

Sv. Samuel

PETEK
21. JULIJ

19.00 Po namenu
Sv. Pij X.

SOBOTA
22. AVGUST

19.00 Za + Martina Špes

Devica Marija Kraljica

21.
NEDELJA

23. AVGUST

NEDE LJA MED LETOM

8.00 Za + Marijo in Ivana Kuplen
Za + Slavico Logar, obl.
10.00 Za + za žive in rajne župljane

(p.n. domačih)

