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2. NEDELJA PO BOŽILU – 3. JANUAR 2021

… dogajanja, novice, napo vedi,
vabila …



Danes obhajamo 2. nedeljo po Božiču in vstopili smo v novo leto 2021. OBILO BOŽJEGA BLAGOSLOVA, ZDRAVJA, SREČE
IN USPEHOV VOŠČIM V PRIHAJAJOČEM LETU!



Škofje naše metropolije so od 4.1.2021 naprej dovolili obisk svete maše pod pogoji, ki jih določa vladni odlok. Za našo
cerkev to pomeni do 13 ljudi. V tem tednu zaradi moje odsotnosti še svetih maš ne bo za vernike, od 11.1.2021 pa
bomo obisk svete maše omejili na tiste, po katerih namen je sveta maša darovana. To se bomo dogovorili ob naročilu
svete maše, koliko svojcev bo prisotnih. Za ostale pa prosim, da prej pokličete koliko je še prostih mest.



Dar za trikraljevsko akcijo lahko darujete v nabiralnik na levo. Na mizici lahko vzamete nalepke in podobico.



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 3. januarja do 10. januarja 2021
NEDELJA SVETE DRUŽIN E

NEDELJA
Po namenu darovalca

3. JANUAR

PONEDELJEK
4. JANUAR

Za + Jožeta Jug - 7. dan (p.n. hčerke)
Angela

TOREK
5. JANUAR

Bogu in Mariji v zahvalo
Didak
G O S P O D O V O

R A Z G L A Š E N J E

SREDA
6. JANUAR

V zahvalo za telesno in duševno zdravje

ČETRTEK
7. JANUAR

Za spreobrnjenje
Rajmund

PETEK
8. JANUAR

Po namenu darovalca

Peter Tomaž

SOBOTA
9. JANUAR

Po namenu darovalca

Andrej Corsini

NEDELJA

NEDELJA

10. JANUAR

J EZUSOVEGA

Po namenu darovalca

KRSTA

