
 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 Od danes naprej lahko pride v cerkve več ljudi: velja razdalja 1,5 m med različnimi posamezniki (razen družinskih 
članov). Dovoljeno je tudi zborovsko petje. 

 V mesecu maju povabljeni k šmarnicam (v cerkev in po vaseh). Otroci seboj prinesite molitvenik. Namesto verouka 
pridite otroci ta teden k sv. spovedi (ob 18.30. uri, po sv. maši kratek verouk v cerkvi (10-15 minut):  

- ponedeljek – 4. razred,  
- torek - 5. razred,  
- sreda - 6. razred,  
- četrtek – 7. razred,  
- petek – 8. razred, 
- petek - 9. razred ob 18. uri (pred sv. mašo), 
- prvi, drugi in tretji razred pa pridite vsaj enkrat med tednom k šmarnicam.  
- V soboto valjeni k sv. spovedi mladina (pred sv. mašo), po maši pa bomo imeli srečanje. 

 

 V torek po sv. maši molitev pred Najsvetejšim, v četrtek pa pred sv. mašo. 

 V petek, lepo prosim, da bi prišli pokosit travo okrog cerkve. 

 Hvala skupini iz Šratovec za čiščenje cerkve ta teden. V tem tednu prosimo skupino iz Kapelske ceste. Hvala tudi 
Vrtnariji Toplak za darovane rože, darovalki za darovano zemljo in prostovoljcem, ki so rože lepo posadili. Prejšnjo 
nedeljo je bilo darovanje za poravnavo dolga obnove cerkve. Zbrali smo 668,61€ (naslednje darovanje bo 6. junija). Bog 
povrni. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

 

 

7. VEL. NEDELJA – 16.05.2021 

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


 

7. VEL. NEDELJA, NEDELJA DOBREGA PASTIRJA 

NEDELJA 8.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

16. MAJ 10.00 za +Kristino Klemenčič 

sv. Janez Nepomuk, mučenec     

 

PONEDELJEK   

17. MAJ 19.00 za +duhovnika Franca Levstika 

sv. Jošt, puščavnik   

 
TOREK   

 18. MAJ 19.00 v zahvalo za življenje in za zdravje  

sv. Janez I., papež in mučenec     

 

SREDA   

19. MAJ 19.00 v zahvalo za novo službo  

sv. Krispin, redovnik   

 

ČETRTEK   

20. MAJ 19.00 za +Terezijo Škrlec, dar. nečakinje Monike z družino in Zinke 

 sv. Bernardin Sienski, duhovnik   

 
PETEK   

21. MAJ 19.00 za +Jožefa Štesla, obl. 

sv. Krištof in drugi mehiški muč.   

 
SOBOTA    

22. MAJ 19.00  za +Alojza Vogrina  

sv. Marjeta Kasijska redovnica     

NEDELJA BINKOŠTI 

NEDELJA 8.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

23. MAJ 10.00 za +Janeza Dokla 

sv. Socerb Tržaški, mučenec   

SVETE MAŠE 
Od 16. do 23. maja 2021 


