
 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 

 

 Danes obhajamo praznik Vseh svetih. Posebno se spominjamo naših rajnih za katere verujemo, da so že v nebesih in so 
naši priprošnjiki. Molimo za njih in se jih radi spominjajmo v molitvi, da bodo tudi oni za nas priprošnjiki pri Bogu 

 Jutri obhajamo spomin vernih rajnih. To so tisti, ki še potrebujejo očiščenje v vicah. Molimo posebno tudi za njih, da se 
bodo tudi oni radi spomnili na nas, ko prestopijo prag nebeškega kraljestva. 

 Zaradi trenutnih razmer glede virusa smo posebno povabljeni, da za naše rajne molimo in se izogibamo obiska grobov, 
da ne bi bilo prevelike gneče in možnih žarišč okužb. Rajni bolj potrebujejo našo molitev kot zgolj obisk, rože in sveče. 

 Hvala vsem, ki se skozi teden »oglasite« pri Jezusu v naši župnijski cerkvi. Prosim, da upoštevate vse ukrepe: maska, 
razkuževanje, razdalja 2m in predvsem največjega števila – to je 6 ljudi naenkrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

 

 

VSI SVETI – 1. NOVEMBER 2020 

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


 

VSI SVETI  

NEDELJA  Za + Alojza in Viktorijo Prelog ter njun +rod  

1. NOVEMBER  Za + Jožeta Mencingerja in ves +rod  

  Za + Milana Seršena (p.n. družine Horvat Petra) 

 

PONEDELJEK   

2. NOVEMBER  Za zdravje  

Spomin vernih rajnih   

 
TOREK   

 3. NOVEMBER  Za duše v vicah  

Silvija, mati    

 

SREDA   

4. NOVEMBER  Za + starše Galun  

Karel Boromejski, škof   

 

ČETRTEK   

5.  NOVEMBER  Za duhovno ozdravitev družinskega debla  

Zaharija in Elizabeta     

 
PETEK   

6.  NOVEMBER  Bogu in Mariji v zahvalo in priprošnjo  

Lenart, opat   

 
SOBOTA    

7.  NOVEMBER   Za + Gospavo Gaber, 30. dan  

Ernest, opat    

32. NEDELJA MED LETOM 

NEDELJA   

8. NOVEMBER  Za + Roberta Korošec (p.n. sestre z družino)  

  Za + Terezijo in Viktorja Mauko, obl.   

SVETE MAŠE 
Od  1. novembra do 8. novembra 2020 


