
 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 Danes je pri nas žegnanje – praznik sv. Cirila in Metoda. Nabirka je namenjena za kurjavo v cerkvi. 

 V ponedeljek je god sv. bratov Cirila in Metoda – zavetnika naše cerkve. Sv. maši bosta ob 8.00 in ob 19.00. 

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

 Priložnost za sv. spoved vsak dan pol ure pred sv. mašo. Lepo vabljeni. 

 Hvala skupini iz naselja bloki za čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Bog povrni. V tem tednu prosimo skupino iz 
Boračeve. Bog povrni tudi možem, ki so pokosili travo okoli cerkve. 

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

 Danes bo tudi zlata maša msgr. Franca Režonja, našega dekana na Razkrižju ob 15. uri. Lepo vabljeni. 

 V tem tednu smo na kapelskem pokopališču poslovili od Mije Smodiš iz Radenskega vrha. Molimo za rajne: Oče naš, 
Zdrava Marija, Slava Očetu. 

 Nova pravila v cerkvi: število ljudi v cerkvi ni več omejeno, potrebna je razdalja 1 meter (razen med osebami skupnega 
gospodinjstva) in obvezna je maska. 

 

 

 

 

 

 
http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

 

 

14. NEDELJA MED LETOM, 04.07.2021 

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


 

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   

 

PONEDELJEK 8.00 po namenu 

5. JULIJ 19.00 za zdravje očeta 

sv. Ciril in Metod, slovanska apostola   

 
TOREK   

 6. JULIJ 19.00 za +Matildo Antonič, dar. družine Majec 

sv. Marija Goretti, mučenka   

 

SREDA   

7. JULIJ 19.00 za +Ano Gregor, dar. Svetec-Kracj Pörš 

sv. Anton Zaharija, duhovnik   

 

ČETRTEK   

8. JULIJ 19.00 za +Frančiško Antonič, obl. 

sv. Prokopij, mučenec   

 
PETEK   

9. JULIJ 19.00 za +Leopolda Zorjana (ob roj. dnevu), dar. vnukinja Sandra z družino 

sv. Avguštin Rong in kitajski mučenci   

 
SOBOTA     

10. JULIJ 19.00  za +Mijo Smodiš  

sv. Amalija, redovnica     

15. NEDELJA MED LETOM 

NEDELJA 8.00 za ++starše Alojza in Ljudmilo Hamler, obl.  

11. JULIJ 10.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije   

sv. Benedikt, opat, zavetnik Evrope   

SVETE MAŠE 
Od 04. julija do 11. julija 2021 


