
 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 

 

 Danes obhajamo 2. nedeljo med letom. Svete maše bodo po normalnem urniku med tednom ob 18.00, razen v 
ponedeljek ne bo svete maše. Za naročilo svete maše po vašem namenu lahko pokličete ali pridete pred in po sveti 
maši v pisarno. Posebno povabljeni, da pokličete tisti, ki še imate svete maše »v dobrem« iz prejšnjega leta, ko smo 
pokopali vaše najdražje, da se dogovorimo za primeren dan, ko boste pri sveti maši lahko navzoči. 

 Še zmeraj velja omejitev števila navzočih pri sveti maši. Prednost imajo domači, po katerih namenu se sveta maša 
daruje! 

 Prejel sem klic iz POLICIJE: v zadnjem času je zaznanih veliko vlomov v župnišča in cerkve! Prosim predvsem sosede, da 
ste pozorni na dogajanje v okolici župnišča. Če zaznate karkoli sumljivega lahko pokličete mene ali direktno policijo. 
Tako smo tudi dogovorjeni, da bodo policisti preverili vsak sum. Prav tako polagam na srce vsem vam, dragi bratje in 
sestre: BODITE POZORNI TUDI NA SVOJE HIŠE IN SVOJE IMETJE!  

 Danes/v nedeljo lepo vabljeni k ogledu filma Jagnjetova večerja ob 18.00 na ZOOMu. Povezava je enaka kot je 
povezava za svete maše. Povabljeni, da skupaj poglobimo vero v Jezusovo navzočnost v sveti evharistiji  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

 

 

2. NEDELJA MED LETOM – 17. JANUAR 2021 

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


 

2. NEDELJA MED LETOM 

NEDELJA    

17. JANUAR  Po namenu darovalca  

   

 

PONEDELJEK   

18. JANUAR  NI SVETE MAŠE!  

Marjeta Ogrska    

 
TOREK   

 19. JANUAR 18.00 Za + Terezijo Adanič (p.n. hčerke Milene z družino)  

Makarij      

 

SREDA   

20. JANUAR 18.00 Za + Eriko Kežmah (p.n. družine Kegel)  

Fabijan    

 

ČETRTEK   

21. JANUAR 18.00 Za + Marijo Domajnko (p.n. družine Marinič iz Gubčeve)  

Neža     

 
PETEK   

22. JANUAR 18.00 Za + Ano Leben (p.n. družine Strah – Gumilar) 

Vincencij   

 
SOBOTA    

23. JANUAR 18.00  Za + Terezijo Škrlec (p.n. hčerke Alenke z družino)  

Henrik    

3. NEDELJA MED LETOM 

NEDELJA   

24. JANUAR 10.00 Za + Majdo Himelrajh  

     

SVETE MAŠE 
Od 17. januarja do 24. januarja 2021 


