
 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 Ta teden zaključimo verouk. Otroci pridite k molitvi rožnega venca ob 18.30. uri, po sv. maši bomo zaključili verouk. S 
seboj prinesite molitvenik, rožni venec, vse vaše domače naloge in liturgične zvezke. V ponedeljek – 4. razred, torek - 5. 
razred, sreda - 6. razred, četrtek – 7. razred, petek – 8. razred, petek, prvi, drugi in tretji razred pa pridite vsaj enkrat 
med tednom k sv. maši. Deveti razred pridite k tridnevnici (četrtek, petek in soboto) k molitvi rožnega venca ob 18.30 
in sv. spovedi. V nedeljo boste med sv. mašo ob 10. uri izpovedali vašo vero in zvestobo Jezusu Kristusu.  

 V soboto vabljena mladina po sv. maši na 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. 

 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 naselja Jelovica za čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Bog povrni. V tem tednu prosimo skupino iz 
Turjancev. Prejšnjo nedeljo smo zbrali 936,43 € za povračilo dolga za obnovo cerkve. Denar smo tudi že nakazali. 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 

 

 

11. NEDELJA MED LETOM, 13.06.2021 

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


 

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   

 

PONEDELJEK   

 14. JUNIJ 19.00 za +Ano Bračko 

sv. Velerijan in Rufin, mučenca   

 
TOREK   

 15. JUNIJ 19.00 za +Terezijo Škrlec, dar. Marije in Polonce z družino 

sv. Vid, mučenec   

 

SREDA   

16. JUNIJ 19.00 za +Ano Gregor 

sv. Beno, škof in Gvido, redovnik   

 

ČETRTEK   

17. JUNIJ 19.00 za +Ivanko Tropenauer 

 sv. Albert, duhovnik   

 
PETEK   

18. JUNIJ 19.00 za +Karolino Zver 

sv. Marko in Marcelijan, mučenec   

 
SOBOTA     

19. JUNIJ 19.00  za +strica Toneta in teto Angelo Zakrajšek  

sv. Nazarij, prvi koprski škof     

12. NEDELJA MED LETOM 

NEDELJA 8.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije  

20. JUNIJ 10.00 Bogu in Mariji v zahvalo za delovanje glasbene skupine Luč  

Svetogorska Mati Božja   

SVETE MAŠE 
Od 13. do 20. junija 2021 


