
 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 

 

 Z današnjo nedeljo začenjamo molitveni teden za duhovne poklice (nove duhovniške, redovniške in misijonarske 
poklice). Vabljeni k molitvi doma, lahko pa pridete tudi v cerkev – bodisi čez dan ali zvečer k sv. maši. Vabljeni tudi k sv. 
spovedi (pol ure pred sv. mašo).  

 Svete maše so med tednom vsak dan ob zvečer ob 19.00! Pred mašo povabljeni k molitvi rožnega venca za nove 
duhovne poklice. 

 V četrtek je molitev pred Najsvetejšim za nove duhovniške, redovniške in misijonarske poklice ob 18.30, nato sv. maša.  

 Hvala skupini iz naselja Jelovica ceste za čiščenje cerkve ta teden. V tem tednu prosimo skupino iz Turjancev.  

 Hvala tudi obema duhovnikoma: g. Matjažu Muršiču Klenarju in g. Boštjanu Ošlaju za dosedanje delo, pa tudi vsem 
ostalim duhovnikom. Hvala tudi vsem, ki ste me lepo sprejeli in za vaše odprto srce za sodelovanje in pomoč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

 

 

3. VELIKONOČNA NEDELJA – 18. APRIL 2021 

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


 

3. VELIKONOČNA NEDELJA 

NEDELJA  za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

18. APRIL  za + Andrej Kosi, 3. obl. (p.n. žene in družine)  

   

 

PONEDELJEK   

19. APRIL 19.00 za +Marijo Domanjko (daruje vnukinja Maja z družino) 

sv. Leon IX, papež   

 
TOREK   

 20.  APRIL 19.00 za +Ano Bračko, 30. dan  

sv. Teotim, škof     

 

SREDA   

21.   APRIL 19.00 za +Erika Moharja (darujejo ministranti in pevci)  

sv. Anzelm, škof in cerk. učitelj   

 

ČETRTEK   

22. APRIL 19.00 za +Jakoba Klemenčiča (ob rojstnem dnevu) 

  sv. Aleksandra, muč., sv. Hugo    

 
PETEK   

23. APRIL 19.00 za +Jožefa Juga (daruje sosed Franc) 

sv. Jurij, mučenec   

 
SOBOTA    

24. APRIL 19.00  za +Terezijo Škrlec (daruje brat Milan )  

sv. Fidelis, duhovnik in mučenec     

4. VELIKONOČNA NEDELJA; NEDELJA DOBREGA PASTIJRA 

NEDELJA    8.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

25. APRIL 10.00 za +Janeza Dokla  

sv. Marko, evangelist     

SVETE MAŠE 
Od 18. aprila do 25. aprila 2021 


