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22. NEDELJA MED LETOM – 30. AVGUST 2020

… dogajanja, novice, napo vedi,
vabila …



Danes obhajamo 22. nedeljo med letom.



Najlepša hvala in Bog povrni vsem, ki ste v četrtek pokosili travo v okolici cerkve in župnišča. Hvala tudi vsem, ki ste
pretekli teden čistili okoli cerkve, vaš trud in delo je vidno in opazno, kljub temu, da me ni veliko doma, da bi vas ujel
pri samem delu.



Glede verouka: verouka še zaenkrat ne bo, dokler ne bomo imeli pokritih vseh razredov s kateheti in dokler se ne
pokaže v šoli, kako bo potekal pouk v času ukrepov



Ta mesec bom veliko odsoten zaradi službenih obveznosti, zato se za vse obračajte na gospoda župnika Boštjana.
Dosegljiv je na telefonski številki: 041 722 191



Pred nami je prvi četrtek, prvi petek in prva sobota. Glede obiska bolnih in ostarelih prosim pokličite gospoda župnika
in se dogovorite o terminu. Prav tako je prihodnja nedelja prva nedelja v mesecu, ko so darovi posebej namenjeni za
župnijo, predvsem za plačilo preostanka dolga od obnovljene strehe. Hvala za vaš dar!



Najlepša hvala in Bog povrni skupini iz naselja bloki za čiščenje naše župnijske cerkve. V prihodnjem tednu prosimo za
čiščenje skupino iz Šratovec.

http://www.zupnija-radenci.com

SVETE MAŠE
Od 30. avgusta do 6. septembra 2020

22. NEDELJA MED LETOM
8.00 Za + Marjana Veberič, obl.

NEDELJA

30. AVGUST

10.00 Za žive in rajne župljane in po namenu

PONEDELJEK
31. AVGUST

19.00 Po namenu

Sv. Jernej, ap.

TOREK
1. SEPTEMBER

19.00 Na čast Sv. Duhu ob začetku šolskega in študijskega leta

Sv. Ludvik, kr.

SREDA
2. SEPTEMBER

19.00 Za + vse iz družine Martina in Frančiške Škrlec

Sv. Hadrijan

ČETRTEK

18.30 Molitev pred Najsvetejšim

3. SEPTEMBER

19.00 Po namenu

Sv. Monika

PETEK
4. SEPTEMBER

19.00 Za + Marjana Karba ob rojstnem dnevu

Sv. Avguštin

SOBOTA
5. SEPTEMBER

19.00 Po namenu

Mučeništvo Janeza Krstnika

23.
NEDELJA

6. SEPTEMBER

NEDELJA MED LETOM

8.00 Za + Franca Kežman, obl. in + mamo Mileno
10.00 Za + Milana Seršena
(p.n. družine Steyer iz Boračeve)
Za + Marjeto Zamuda

