
 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 Danes nabirka za odplačilo dolga obnove cerkve. Bog plačaj. 

 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 po sv. maši mladinski verouk. 

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

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

 V petek je praznik Srca Jezusovega. Po sv. maši bomo molili posebno posvetilno molitev. V soboto pa je spomin 
Marijinega Srca – s posebno molitvijo se bomo izročili Marijinemu Srcu. 

 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 Gubčeve ceste za čiščenje in krašenje cerkve ta teden. V tem tednu prosimo skupino iz naselja 
Jelovica. Hvala tudi vsem, ki ste lepo pokosili travo okrog cerkve. Bog povrni. Bog plačaj tudi vsem, ki ste pripravili 
oltarje in lepo sodelovali in molili pri telovski procesiji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

 

 

10. NEDELJA MED LETOM 06.06.2021 

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


 

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   

 

PONEDELJEK   

7. JUNIJ 19.00 za +Jagodo in Nevenko Trojnar 

sv. Robert Newminstrski, opat   

 
TOREK   

 8. JUNIJ 19.00 za +Ivanko Serec, dar. mož Avgust 

sv. Medard, škof in sv. Viljem, škof   

 

SREDA   

9. JUNIJ 19.00 za +Jožefa Horvata 

sv. Primož in Felicijan, mučenec   

 

ČETRTEK   

10. JUNIJ 19.00 za +Jožefa Irgoliča 

 sv. Edvard, duhovnik   

 
PETEK  Srce Jezusovo 

11. JUNIJ 19.00 za +očeta Tončeka Frumena in vse ++Frumenove in Budjeve 

Srce Jezusovo, sv. Barnaba, apostol   

 
SOBOTA    Srce Marijino 

12. JUNIJ 19.00  za +očeta Lovrenca in mamo Nežo Kaučič in +Franca Zemljiča  

Srce Marijino, sv. Eksil, mučenec     

11. NEDELJA MED LETOM 

NEDELJA 8.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije  

13. JUNIJ 10.00 za +Jožefa Zamuda  

sv. Anton Padovanski, c. učitelj   

SVETE MAŠE 
Od 6. do 13. junija 2021 


