
 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 

 

 Danes obhajamo 3. adventno nedeljo. 

 Približujemo se prazniku Gospodovega rojstva. Kljub temu, da letos ne bo velikih slovesnosti ob Božičnem prazniku bi 
naredili v naši cerkvi Božično vzdušje z jaslicami in jelko. Zato prosim vse, ki ste v preteklosti pri tem sodelovali, da 
stopimo skupaj in tudi letos lepo okrasimo našo cerkev. 

 V četrtek začnemo devetdnevnico pred praznikom Gospodovega rojstva. V tem ali prihodnjem tednu bo na voljo tudi 
Luč miru iz Betlehema. 

 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 ali pri verskem tisku. Svoj dar lahko date v 
nabiralnih zraven. 

 Prispele so jubilejne, 50. Stopinje, letni zbornik naše škofije, v kateri je tudi lep prispevek o naši župniji. Hvala za lep 
prispevek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

 

 

3. ADVENTNA NEDELJA - 13. DECEMBER 2020 

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


 

3. ADVENTNA NEDELJA 

NEDELJA    

13. DECEMBER  Za + Roberta Korošec (p.n. družine Korošec-Žnidarič)  

   

 

PONEDELJEK   

14. DECEMBER  Za + Jožefa Zamuda  

Janez od Križa   

 
TOREK   

 15. DECEMBER  Po namenu + Ivanke Živic  

Drinske mučenke     

 

SREDA  Za + Franca Štelcer in sina Milkota 

16. DECEMBER  Za + Eriko Kežmah, 30.dan (p.n. sina Mateja in hčerke Janje)  

Albina    

 

ČETRTEK   

17.  DECEMBER  Za + Viktorja in Zvonko Zmazek (p.n. domačih)  

Lazar     

 
PETEK   

18. DECEMBER  Za + Tomislava Sepešy in vse Sepešyev rod (p.n. žene Danice in hčerke  

Gacijan  Mirjam z družino) 

 
SOBOTA   Za + Janeza Dokla 

19. DECEMBER  Za + starše Marijo in Izidorja Lehko  

Urban    

4. ADVENTNA NEDELJA 

NEDELJA   

20. DECEMBER  Za + Janka Puklavec, obl.   

     

SVETE MAŠE 
Od 13. decembra do 20. decembra 2020 


