
 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 

 

 Danes obhajamo 32. nedeljo med letom, ki je tudi zahvalna nedelja. 

 Zahvalna nedelja je priložnost, da se Bogu in bližnjemu zahvalimo za vse dobrote, ki jih prejemamo. Najprej za dar 
življenja, potem pa tudi za svoje bližnje kot tudi dobrine, ki jih prejemamo, bodisi kot dar, bodisi kot zasluženo plačilo. 
Tudi vsaka preizkušnja je vredna hvaležnosti, saj se preko preizkušenj in križev vzgajamo in krepimo. 

 Tudi iz moje strani velja velika zahvala vsem vam, dragi radenski farani, za te tri mesece, ki smo jih skupaj preživeli. 
Hvala vam za vso skrb, ki ji namenite za našo župnijo, za urejanje okolice, skrb za redno čiščenje in vzdrževanje cerkve. 
Hvala tudi za vse vaše darove, bodisi mašne bodisi za cerkev. Predvsem pa velika osebna zahvala za vsako dobro, lepo 
in vzpodbudno besede ter velika hvala za vso razumevanje trenutne situacije, kjer sem razpet med svojim osnovnim 
poslanstvom in delo v Slovenski vojski in pomočjo tukaj na župniji. 

 V kolikor želite prejeti zakramente spovedi in obhajila ali urediti kakšno drugo stvar v župnijski pisarni, prosim pokličite 
na župnišče ali moj osebni telefon. V obeh primerih se oglasim in se dogovorimo za termin. 

 Prispeli so Marijanski koledarji, ki jih lahko dobite v župnijski pisarni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

 

 

32. NEDELJA MED LETOM - ZAHVALNA – 8. NOVEMBER 2020 

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


 

32. NEDELJA MED LETOM - ZAHVALNA 

NEDELJA    

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

  Za + Terezijo in Viktorja Mauko, obl. 

 

PONEDELJEK   

9. NOVEMBER  Za + Jakoba Klemenčič, obl.  

Posv. Lateranske bazilike  Za + Jožefa Štefanec, 30. dan 

 
TOREK   

 10. NOVEMBER  Za + Jožefa Zamuda  

Leon Veliki, pap.    

 

SREDA   

11. NOVEMBER  Za + Antona, Rozalijo in Maksimiljana Marčič  

Martin, šk.   

 

ČETRTEK   

12.  NOVEMBER    

Jozafat, šk.     

 
PETEK   

13.  NOVEMBER  Po namenu darovalca  

Stanislav Kostka, red.   

 
SOBOTA    

14.  NOVEMBER   Za + Antona Pangeršič (p.n. družine Rožanc iz Radenec)  

Nikolaj Tavelič, red    

33. NEDELJA MED LETOM 

NEDELJA   

15. NOVEMBER  Za + Jožefa in Jožefo Rožman, obl.  

  Za + Leopolda Štefanec, Angelo in Karla Debelak   

SVETE MAŠE 
Od  8. novembra do 15. novembra 2020 


