a

n

12.

NEDE LJA MED LETOM , 20.06.2021

… dogajanja, novice, napo vedi,
vabila …



(oznani samo v soboto) – sedaj po sv. maši mladinski verouk.



Ta teden k sv. spovedi vabljeni odrasli. Spovednik je na voljo pol ure pred sv. mašo.



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



v četrtek romamo na Češko in Slovaško. Odhod avtobusa ob 5.00 zjutraj izpred cerkve. Nadomestili me bodo drugi
duhovniki. V primeru pogreba bo prevzel g. Frančišek Horvat – župnik na Kapeli.



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



Ta teden smo končali verouk. Tisti, ki so vam manjkale naloge, jih lahko prinesete in pokažete kdajkoli po sveti maši.



Zbiramo prijave za Oratorij. Prijavnice lahko najdete zadaj v cerkvi. Lahko se tudi prijavite elektronsko na spletni strani.



Hvala skupini iz Turjancev za čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Bog povrni. V tem tednu prosimo skupino Radenci –
sever. Hvala tudi prostovoljcu za košnjo trave in donatorju za dar za cerkev. Bog povrni.



V ponedeljek pogreb +Matilde Antolič v Gornji Radgoni ob 12. uri. Molimo za naše rajne.
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http://www.zupnija-radenci.com

SVETE MAŠE
Od 20. do 27. junija 2021

12.
NEDELJA

20. JUNIJ

8.00

NEDE LJA MED LETOM

za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije

10.00 Bogu in Mariji v zahvalo za delovanje glasbene skupine Luč

Svetogorska Mati Božja

PONEDELJEK
21. JUNIJ

19.00 za ++starše Alojza in Viktorijo Prelog in za ves živi in ++rod

sv. Alojzij Gonzaga, redovnik

TOREK
22. JUNIJ

19.00 za +Alojzijo Cvetko in Alojzijo in Alojza Logar

sv. Janez Fisher, škof in Tomaž More

SREDA
23. JUNIJ

19.00 za zdravje v družini

sv. Jožef Cafasso, redovnik

ČETRTEK
24. JUNIJ

19.00 za +Kristino Škrlec, dar. sestre Cecilije

Rojstvo Janeza Krstnika

PETEK
25. JUNIJ

19.00 za +Ano Brumen iz Šratovec

sv. Doroteja iz Montauna, mati

SOBOTA
26. JUNIJ

16.00

poroka: Karmen Fridau in Damjan Krancelbinder

19.00 za +mamo Emo in očeta Karla Mencigar in ves ++rod

sv. Ciril Aleksandrijski, škof in c. uč.

13.
NEDELJA

27. JUNIJ
sv. Ema Krška

8.00

NEDELJA MED LETOM

za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije

10.00 za +Janeza Dokla

