
 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 V mesecu maju povabljeni k šmarnicam (v cerkev in po vaseh). Otroci seboj prinesite molitvenik. Namesto verouka 
pridite otroci ta teden k molitvi rožnega venca ob 18.30. uri, po sv. maši kratek verouk v cerkvi (15 minut); s seboj 
prinesite molitvenik in rožni venec:  

- ponedeljek – 4. razred,  
- torek - 5. razred,  
- sreda - 6. razred, 
- četrtek – 7. razred, 
- petek – 8. razred, 
- petek - 9. razred ob 17.45 uri, 
- prvi, drugi in tretji razred pa pridite vsaj enkrat med tednom k šmarnicam.  
- V soboto srečanje mladina po sv. maši. 

 

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

 Prihodnjo nedeljo žegnanje v Šratovcih. Sv. maša bo ob 13. uri. 

 Vabljeni na romanje na Češko in Slovaško ob koncu junija. Več informacij najdete na spletni strani župnije. Prijavite se 
pri g. Štefanu Krampaču. Lep vabljeni. 

 Hvala skupini iz Kapelske ceste za čiščenje cerkve ta teden. V tem tednu prosimo skupino iz Vzhod - Zahod. Hvala tudi 
vsem, ki ste pokosili travo okrog cerkve. 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 

 

 

BINKOŠTI – 23.05.2021 

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


 

BINKOŠTI 

NEDELJA 8.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

23. MAJ 10.00 za +Janeza Dokla 

sv. Socerb Tržaški, mučenec     

 

PONEDELJEK   

24. MAJ 19.00 za +Ivanko Serec, dar. družina Vöröš iz Tropovec 

sv. Marija pomočnica kristjanov   

 
TOREK   

 25. MAJ 19.00 za +Heleno Kavčič, 30. dan  

sv. Beda Častitljivi, duh. in c. uč.     

 

SREDA   

26. MAJ 19.00 za ++starše Galun  

sv. Filip Neri, duhovnik   

 

ČETRTEK   

27. MAJ 19.00 za +Jožefa Juga, dar. Angela Lukač z družino 

 bl. Alojzij Grozde, mučenec   

 
PETEK   

28. MAJ 19.00 za ++družini Trojnar in Budak 

sv. German Pariški, škof   

 
SOBOTA    

29. MAJ 19.00  za +Marijo Pelc, dar. sin Franc z družino  

sv. Maksim Emonski, škof     

NEDELJA SVETE TROJICE 

NEDELJA 8.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

30. MAJ 10.00 za +očeta Antona Stranjšaka, obl. in +mamo Marijo 

sv. Kancijan in drugi ogljeski mučenci 13.00 v Šratovcih: za žive in ++vaščane Šratovec 

SVETE MAŠE 
Od 23. do 30. maja 2021 


