
 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 Danes žegnanje v Šratovcih. Sv. maša bo ob 13. uri. 

 Jutri zaključek šmarnične pobožnosti. 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 (udeležba pri sv. maši), petek – 8. 
razred, petek - 9. razred ob 17.45 uri, prvi, drugi in tretji razred pa pridite vsaj enkrat med tednom k sv. maši. V soboto 
vabljena mladina k sv. spovedi in češčenje po sv. maši. 

 V mesecu juniju bomo vsak dan pri sv. maši premišljevali o ljubezni Jezusovega Srca – vrtnice. 

 V torek po sv. maši molitev pred Najsvetejšim. 

 V četrtek zapovedani praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi. Sv. maši ob 8. in 19. uri. Pred sv. mašo češčenje 
Najsvetejšega. Po večerni sv. maši procesija. Priprava oltarjev: 1. ministranti, 2. Boračeva, 3. Radenci sever. Otroci si 
naberite cvetje.  

 V petek prvi petek. Obisk bolnikov po domovih (bolnike prijavite). Popoldan sv. maša v domu starejših (SeneCura) ob 
16. uri. Ob 20. uri seja ŽPS. 

 V petek košnja trave ob 16. uri okrog cerkve. Lepo vabljeni. 

 V soboto je prva sobota: češčenje Najsvetejšega po sv. maši (spremlja skupina veselje). 

 v nedeljo prva nedelja: pol ure pred sv. mašo češčenje Najsvetejšega, tudi priložnost za sv. spoved. Nabirka namenjena 
za odplačilo dolga obnove cerkve. Med sv. mašo ob 10. uri bo tudi krst (otroci prinesite rožice). 

 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 Vzhod in Zahod za čiščenje cerkve ta teden. V tem tednu prosimo skupino iz Gubčeve ceste. Bog povrni. 

 V tem tednu smo se poslovi od +Ane Brumen; molimo za ranjen: Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu. 

 Danes škofovsko posvečenje novega celjskega škofa: msgr. Maksimiljana Matjaža ob 15. uri v Gornjem gradu. 
Spomnimo se ga v molitvi. 

 

 

http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

 

 

NEDELJA SVETE TROJICE – 30.05.2021 

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


 

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   

 

PONEDELJEK   

31. MAJ 19.00 za otroke 

Marijino obiskanje   

 
TOREK   

 1. JUNIJ 19.00 za +Ido Ferenc  

sv. Justin, mučenec  za +Heleno Činč iz Tropovec  

 

SREDA   

2. JUNIJ 19.00 za +Terezijo Škrlec, dar. hčrka Andreja z družino  

sv. Marcelin in Peter, mučenca   

zapovedani praznik svetega Rešnjega Telesa in Krvi 

ČETRTEK  prvi četrtek 

3. JUNIJ 8.00 za +Ano Leben 

 Sveto Rešnje Telo in Kri, praznik 19.00 za rast v veri, upanju in ljubezni 

 
PETEK  prvi petek 

4. JUNIJ 16.00 v domu starejših: za +Jožeta Petka iz Ižakovec 

sv. Frančišek Caracciolo, red. 19.00 po namenu 

 
SOBOTA   prva sobota 

5. JUNIJ 19.00  za +Stanislava Dietnerja  

sv. Bonifacij, škof in sv. Igor, knez     

10. NEDELJA MED LETOM 

NEDELJA 8.00 za ++iz družin Novak, Zemljič in Smodiš    

6. JUNIJ 10.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije   

sv. Norbert, škof   

SVETE MAŠE 
Od 30. maja do 6. junija 2021 


