
 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 Danes darovanje za poravnavo dolga za obnovo cerkve. Hvala za vaš dar. 

 Danes žegnanje v Rihtarovcih: sv. maša ob 11.30. uri. 

 V mesecu maju povabljeni k šmarnicam (v cerkev in po vaseh). Otroci seboj prinesite molitvenik. Voditelji v zakristiji 
vzemite listke. 

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

 Karitas: delitev hrane v torek od 8-9. ure in zvečer po sv. maši.  

 V torek po sv. maši molitev pred Najsvetejšim. 

 V četrtek je praznik Gospodovega vnebohoda. Ob. 18.30. molitev pred Najsvetejšim, nato sv. maša. Ta dan je tudi god 
Fatimske Matere Božje. Ta dan povabljeni k sv. spovedi 9. razred (pred sv. mašo ob 18.30), po sv. maši pa bomo imeli 
srečanje v cerkvi. 

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

 V soboto je svetovni dan družine. Pred sv. mašo bomo molili rožni venec za naše družine. Tudi doma v ta namen skupaj 
kot družina zmolite kakšno molitev.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

 

 

6. VEL. NEDELJA – 09.05.2021 

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


 

6. VEL. NEDELJA, NEDELJA DOBREGA PASTIRJA 

NEDELJA 8.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

9. MAJ 10.00 za +Marijo Fašalek, obl. in +moža Friderika 

sv. Pahomij, puščavnik 11.30 v Rihtarovcih:  za +Karolino Zver   

 

PONEDELJEK   

10. MAJ 19.00 za +Stanislava Dietnerja, obl. 

sv. Job, svetopisemski mož   

 
TOREK   

 11. MAJ 19.00 za +Jožefa Juga, dar. Marija Irgolič z družino  

sv. Nerej in Ahilej, mučenca     

 

SREDA   

12. MAJ 19.00 za +Marijo Vrabelj, dar. Majda Petek  

sv. Leopold Mandič, redovnik   

 

ČETRTEK  Gospodov vnebohod, praznik 

13. MAJ 19.00 za +mamo Antonijo Mlinarič (ob rojtnem dnevu) in +očeta Mateja 

 Gospodov vnebohod, praznik   

 
PETEK   

14. MAJ 19.00 na čast Mariji za zdravje babice Vere 

sv. Bonifacij, mučenec   

 
SOBOTA    

15. MAJ 19.00  za+Marijo Pelc, dar. dr. Kosi  

sv. Zofija (Sonja) mučenka     

7. VELIKONOČNA NEDELJA 

NEDELJA 8.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

16. MAJ 10.00 za +Kristino Klemenčič 

sv. Janez Nepomuk, mučenec   

SVETE MAŠE 
Od 9. do 16. maja 2021 


