
 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 

 

 Danes obhajamo 34. nedeljo v cerkvenem letu – nedeljo Kristusa Kralja, ki je tudi zadnja nedelja v cerkvenem letu. 
Prihodnja nedelja bo že 1. adventna nedelja, ko bomo začeli novo cerkveno leto s štiritedensko pripravo na praznik 
Gospodovega rojstva – Božič 

 Vsak konec ima zmeraj dve nalogi: da pogledamo za nazaj, naredimo »inventuro«, kaj je bilo dobro in kaj ni bilo dobro. 
Hkrati pa moramo pogledati tudi naprej: kaj želimo doseči, kaj želimo popraviti in izboljšati v prihodnosti. Za duhovno 
področje je konec cerkvenega leta lepa priložnost, da to storimo.  

 Hvala vsem, ki ste se v tem tednu moje karantene spomnili na mene, me poklicali ali kakorkoli drugače kontaktirali, me 
vprašali po počutju, če kaj potrebujem ali mi izrazili lepe želje. Iskrena hvala in Bog povrni! V tem času sem imel tudi 
več časa za molitev, zato je bila celotna župnija tudi veliko v mojih molitvah in mislih. 

 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 

 

 

34. NEDELJA MED LETOM-KRISTUS KRALJ 22. NOVEMBER 2020 
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34. NEDELJA MED LETOM – KRISTUS KRALJ 

NEDELJA    

22. NOVEMBER  Za + Janeza Dokla  

  Za + Cecilijo Poznič ob rojstnem dnevu 

 

PONEDELJEK   

23. NOVEMBER  Za + Eriko Kežmah 7.dan (po namenu moža Zvonkota)  

Klemen I.  -Po namenu + Ivanke Živic 

 
TOREK   

 24. NOVEMBER  -Po namenu darovalca  

Andrej Dung in vie. mučenci    

 

SREDA   

25. NOVEMBER  -Po namenu darovalca  

Katarina Sienska   

 

ČETRTEK   

26.  NOVEMBER  -Po namenu darovalca  

Valerijan Oglejski     

 
PETEK   

27.  NOVEMBER  -Po namenu darovalca  

Virgil in Modest   

 
SOBOTA    

28.  NOVEMBER  -Po namenu darovalca  

Katarina Laboure    

1. ADVENTNA NEDELJA 

NEDELJA   

29. NOVEMBER  Za + Jožefa Zamuda  

     

SVETE MAŠE 
Od  22. novembra do 29. novembra 2020 


