
 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

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

 V torek je praznik apostolov Petra in Pavla. Sv. maši ob: 8.00 uri zjutraj in ob 19.00. Kakor je navada, je ta dan je 
nabirka namenjena za Petrov novčič – za ustanove v Vatikanu. 

 V četrtek je prvi četrtek -  pred sv. mašo češčenje Najsvetejšega, v petek prvi petek (obisk bolnikov po domovih – 
bolnike prijavite, sv. maša bo tudi v domu starejših ob 16. uri), v soboto prva sobota (po večerni sv. maši bo češčenje 
Najsvetejšega ob glasbi skupine veselje).  

 Vse te tri dni, pa tudi ostale v tednu bo priložnost za sv. spoved vsaj pol ure pred sv. mašo. Lepo vabljeni. 

 V petek pridite pokosit tudi travo okrog cerkve ob 16. uri.  

 Naslednjo nedeljo je pri nas župnijsko žegnanje na čast sv. Cirilu in Metodu.  Nabirka namenjena za kurjavo. Bog povrni 
za vaš velikodušni dar. Kakor po navadi, prinesite tudi nekaj peciva in dobre kapljice za pogostitev po sv. maši ob 10. 
uri. 

 Hvala skupini Radenci – sever za čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Bog povrni. V tem tednu prosimo skupino iz 
naselja bloki. 

 Otroke vabimo na Oratorij, ki bo meseca avgusta. Več informacij in prijava na spletni strani ali v preddverju, kjer so 
prijavnice. 

 Zunaj vam bodo ponudili Novomašno Družino. 

 Umrla je Mija Smodiš iz Radenskega vrha. Molimo za rajne: Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu. 
 

 

 

 

 

 
http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

 

 

13. NEDELJA MED LETOM, 27.06.2021 

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


 

13. NEDELJA MED LETOM 

NEDELJA 8.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije  

27. JUNIJ 10.00 za +Janeza Dokla  

sv. Ema Krška   

 

PONEDELJEK   

 28. JUNIJ 19.00 za +Terezijo in Avgusta Pelc 

sv. Irenej (Hotimir) Lyonski, škof   

PRAZNIK 
TOREK 8.00 za +Kristino Klemenčič, dar. Franc in Marta Weindorfer 

 29. JUNIJ 19.00 za ++starše Krajnc, brata Štefana in duhovnika Ivana 

sv. Peter in Pavel, apostola   

 

SREDA   

30. JUNIJ 19.00 za +Matildo Antonič 

Prvi mučenci Rimske Cerkve   

PRVI ČETRTEK 

ČETRTEK   

1. JULIJ 19.00 za +Terezijo Škrlec, dar. vnukov 

sv. Estera, svetopisemska žena   

PRVI PETEK 
PETEK 16.00 za ++starše in po namenu 

2. JULIJ 19.00 za +teto Kristino Jug 

Ptujskogorska Mati Božja   

PRVA SOBOTA 
SOBOTA     

3. JULIJ 19.00  za +Marijo Domanjko  

sv. Tomaž, apostol     

ŽEGNANJE V RADENCIH - 14. NEDELJA MED LETOM 

NEDELJA 8.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije  

4. JULIJ 10.00 za +Štefana Smodiša, obl.  

sv. Urh (Uroš), škof   

SVETE MAŠE 
Od 27. junija do 04. julija 2021 


