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NEDELJA SVETE DRUŽINE - 27. DECEMBER 2020

… dogajanja, novice, napo vedi,
vabila …



Danes obhajamo nedeljo Svete Družine.



Hvala vsem, ki ste kljub temu, da smo v »izrednih razmerah« poskrbeli, da so bili božični prazniki doživeti: tistim, ki ste
pomagali pri postavljanju jaslic in božičnega drevesa, vsem, ki ste virtualno oblikovali devetdnevnico, polnočnico in
božično sveto mašo, poskrbeli za urejenost okolice cerkve, pospravili listje in vsem, ki ste v teh dneh namenili svoje
molitve in darove za našo župnijo. V imenu skavtov hvala za vse darove za Luč miru iz Betlehema!



Dokler ne bo mogoče imeti svetih maš v cerkvi bomo ob nedeljah imeli prenos svete maše preko spleta: zoom
povezavo lahko dobite pri meni ali pri kateremu od članov zakonskih skupin.



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

SVETE MAŠE
Od 27. decembra do 3. januar 2021
NEDELJA SVETE DRUŽIN E

NEDELJA
Za + očeta Karla Mencingar, obl. in mamo Emo ter ves + rod

27. DECEMBER

PONEDELJEK
28. DECEMBER

Za + Jožeta Jug (p.n. žene)

Nedolžni otroci

TOREK
29. DECEMBER

Za + Slavko in Jožefa Gros
David

Za + mamo Elviro in očeta Tiborja

SREDA
30. DECEMBER

Za + Marijo Puklavec, obl.
Feliks

ČETRTEK
31. DECEMBER

Po namenu darovalca

Silvester

PETEK
1. JANUAR

Po namenu darovalca

Marija, sveta Božja Mati

SOBOTA
2. JANUAR

Po namenu darovalca

Bazilij in Gregor

2.
NEDELJA

3. JANUAR

NEDE LJA PO BOŽIČU

Po namenu darovalca

