
 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 

 

 Danes obhajamo 28. nedeljo med letom.  

 Dobivam veliko vprašanj glede verouka: verouk bomo začeli, ko bomo kadrovsko zagotovljeni in se odločili za primeren 
koncept glede na epidemiološke razmere. Vsekakor pa je najboljši verouk sodelovanje pri bogoslužju, torej pri nedeljski 
sveti maši, zato otroci in starši, lepo povabljeni k nedeljski sveti maši! 

 V torek bomo med 8. uro in 9. uro delili hrano, ki smo jo prejeli v naš Karitas. 

 V kratkem bodo začele veljati nove smernice SŠK glede na nov odlok vlade za zajezitev COVID-19. Prosim za striktno 
držanje dosedanjih navodil: maska, razdalja in telefonske številke. 

 Kot kaže je našo internetno stran zajel virus, ki onemogoča dostop. Stvar urejamo. Hvala za razumevanje. 

 Glede na nove usmeritve vlade in SŠK za pevce in pevske vaje v dogovoru z zborovodji do nadaljnjega vaj ne bo. 

 Hvala skupini in naselja Jelovica za čiščenje cerkve v tem tednu. V prihodnjem tednu prosimo za čiščenje skupino iz 
Turjancev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

 

 

28. NEDELJA MED LETOM – 11. OKTOBER 2020 

http://www.zupnija-radenci.com/


 

28. NEDELJA MED LETOM  

NEDELJA 8.00 Za žive in + župljane  

11. OKTOBER 10.00 Za + Tončeka Lipiča, 10. obl.   Za + Štefana Zorko, obl.  

  Za birmance in njihove starše 

 

PONEDELJEK   

12. OKTOBER 18.00 Za + Janeza Dokla, 30. dan  

Maksimilijan Celjski  Za + Marijo Vrbančič, obl.  

 
TOREK   

 13. OKTOBER 18.00 Za + Marijo Veberič in +starše Kavčič  

Koloman, muč.  Za + Lojzeta Logarja 

 

SREDA   

14. OKTOBER 18.00 Za + Frančiško in Feliksa Dundek  

Kalist, pap.  Za + Gospavo Gaber 

 

ČETRTEK 17.30 Molitev pred Najsvetejšim 

15. OKTOBER 18.00 Za + Jožefa Zamuda, 30. dan  

Terezija Avilska, c. uč.   Za + moža Jožeka in starše Irgolič - Kohek 

 
PETEK   

16. OKTOBER 18.00 Po namenu  

Marjeta, red.   

 
SOBOTA    

17. OKTOBER 18.00  Za + mamo Marijo Kegl, obl., očeta Lovrenca in + rod  

Ignacij Antiohijski, muč.    

29. NEDELJA MED LETOM 

NEDELJA 8.00 Za žive in + župljane  

18. OKTOBER 10.00 Za + Ivana Pintariča iz Boračeve, obl.  

     

SVETE MAŠE 
Od  11. oktobra do 18. oktobra 2020 


