
 
 
 

… dogajanja, novice, napo vedi, 
vabila … 

 
 
 

 

 Danes obhajamo 25. nedeljo med letom – nedeljo svetniških kandidatov. 

 Ta teden nadaljujemo z devetdnevnico pred prejemom zakramenta sv. birme. Če je le mogoče pridite z 
birmanci tudi starši in botri. Tudi ostali jih v tem času podprimo z molitvijo. 

 V ponedeljek po sveti maši srečanje staršev birmancev. 
 V sredo ob 18h predstavitev birmancev. 
 V petek in soboto ob 18h priložnost za sveto spoved, med mašo, starši in botri.  

 
 Najlepša hvala in Bog povrni skupini vzhod - zahod za čiščenje naše župnijske cerkve, gospodu Marinku za 

košnjo trave in gospema, ki sta uredili gredo pri župnišču. Bog plati 
 
 V prihodnjem tednu čistijo cerkev starši birmancev.  
 
 V minulem tednu smo se poslovili od JANEZA DOKL in JOŽEFA ZAMUDA, v sredo 23.09.2020 ob 16. uri bo 

pogreb ANTONA PANGERŠIČ. Bog naj jim da svoj mir.  
 
 Krstili smo STAŠA OSOJNIK, Bog naj ga varuje v krščanski rasti.   
 
 Pri izhodu si veroučenci vzemite vpisnice k župnijski katehezi 
 
 Romanje na Češko in Slovaško bomo zaradi prevelikega števila okužb prestavili na mesec maj 2021. od 7 do 

10. maja 2021. 
 
 
 
 

http://www.zupnija-radenci.com 

 
 
 

 
25. NEDELJA MED LETOM – 20. SEPTEMBER 2020 



 
 

25. NEDELJA MED LETOM 

NEDELJA 8.00 Za žive in + župljane in po namenu 

20. SEPTEMBER 10.00 Za + Alojzijo Krajnc, obl. 

  Za + Bogomiro Mastinšek 

   

PONEDELJEK   

21. SEPTEMBER 19.00 Za + Milico Morh                       (p.n. družine Rihtarič) 

Za + Janeza Dokl (7.dan) 
Matej 

 

TOREK   

22. SEPTEMBER  

 19.00 

 

Za + Jožefa Zamuda (7. dan) 
Mavricij 

 

SREDA   

23.SEPTEMBER 19.00 Za + Mateja Ros iz Vučje vasi 

Pij iz Pietrelcine 

 

ČETRTEK 18.30 Molitev pred Najsvetejšim 

24.SEPTEMBER  19.00 Za ves + Bračičev rod 

Anton Martin Slomšek 

PETEK 
  

25.SEPTEMBER 19.00 Za spreobrnjenje 

Sergij Radoneški 

SOBOTA 
  

26.SEPTEMBER 19.00 Za mlade družine 

Kozma in Damijan 

26. NEDELJA MED LETOM 

NEDELJA 8.00 Za svetega duha pri sprejemanju življenskih odločitev 

27.SEPTEMBER 10.00 Za + brimance in njihove starše in botre 

   

 

SVETE MAŠE 
Od 20. septembra do 27. septembra 2020 


