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5. VEL. NEDELJA – 02.05.2021

… dogajanja, novice, napo vedi,
vabila …




Danes se ob 17. uri začne virtualni mladinski festival. Na spletni strani župnije (tudi na škofijski oz. na: https://somms.si/) najdete povezavo.



V tem tednu vabljeni k sv. spovedi – pol ure pred sv. mašo.



v torek god sv. Florjana; pri sv. maši bo poseben blagoslov gasilcev.



V sredo seja gospodarskega sveta po sv. maši.



V četrtek je prvi četrtek: molitev za nove duhovne poklice pred Najsvetejšim ob 18.30, nato sv. maša. Ta dan je tudi
god Dominika Savia – zavetnika ministrantov.



Petek je prvi petek in obisk bolnikov (za obisk na domu bolnike prijavite duhovniku).



V soboto je prva sobota. Po sv. maši češčenje Jezusa pred Najsvetejšim (petje vodi skupina Veselje).



V nedeljo češčenje Najsvetejšega pol ure pred sv. mašo ob 8. uri. Nabirka v nedeljo za poravnavo dolga za obnovo
cerkve.



V nedeljo žegnanje v Rihtarovcih. Sv. maša ob 11.30 uri.



Hvala skupini iz Boračeve za čiščenje cerkve ta teden. V tem tednu prosimo skupino iz naselja bloki.



Verski tisk: Družina, Don Bosco.
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V mesecu maju povabljeni k šmarnicam (v cerkev in po vaseh). Otroci seboj prinesite molitvenik. Voditelji v zakristiji
vzemite listke. Otroci pa sedaj tudi liturgične zvezke.

http://www.zupnija-radenci.com

SVETE MAŠE
Od 2. do 9. maja 2021

5.

VEL . NEDELJA , NEDELJA DOBREGA PAS TIRJA

NEDELJA

2. MAJ

8.00

za +očeta Lovrota Kegla, obl. in mamo Marijo, ter ves ++rod

10.00 za +Marjo Domajnko, za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije

sv. Atanazij, škof in cerkveni učitelj

PONEDELJEK
3. MAJ

19.00 za +Terezijo Škrlec, dar. sin Aleš

sv. Filip in Jakob, apostola

TOREK
4. MAJ

19.00 za +Jožefa Zamuda

sv. Florijan, mučenec

SREDA
5. MAJ

19.00 za +Ano Bračko

sv. Angel, mučenec

ČETRTEK

prvi četrtek

6. MAJ

19.00 za +Ano Leben

sv. Dominik Savio, mladenič

PETEK

prvi petek

7. MAJ

19.00 za +Ivanko Serec, dar. nečak Marko

sv. Gizela, opatinja

SOBOTA
8. MAJ

prva sobota
19.00 za zdravje v družini

sv. Viktor, mučenec

6.
NEDELJA

9. MAJ
sv. Pahomij, puščavnik

VE LIKONOČNA NEDELJA

8.00
za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije
10.00 za +Marijo Fašalek, obl. in +moža Friderika
11.30 v Rihtarovcih: za +Karolino Zver

