16.

NEDELJA MED LETOM , 18.07.2021

… dogajanja, novice, napo vedi,
vabila …



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.



V nedeljo Anino žegnanje – sv. maša ob 10. uri v kapelici sv. Ane (ni maše v cerkvi). Ker je Krištofova nedelja, bo
blagoslov prevoznih sredstev (avtomobilov, koles...) in nabirka za MIVO – za vozila slovenskih misijonarjev. To nedeljo
je tudi žegnanje na Kapeli (sv. Marija Magdalena).



Otroke vabimo na Oratorij, ki bo meseca avgusta. Prijaviti se je mogoče le do 1. avgusta (prijavnica v cerkvi ali na
spletni strani).



Hvala skupini iz Šratovec za čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Bog povrni. V tem tednu prosimo skupino iz Kapelske
ceste.
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http://www.zupnija-radenci.com

SVETE MAŠE
Od 18. julija do 25. julija 2021

16.
NEDELJA

8.00

18. JULIJ

NEDELJA MED LETOM

za +Alojza Fekonja

10.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije

sv. Elij, diakon in mučenec

PONEDELJEK
19. JULIJ

19.00 za zdravje hčerke

sv. Arsenij, puščavnik

TOREK
20. JULIJ

19.00 za +mamo Marijo in očeta Antona Bruničič

sv. Marjeta Antiohijska, mučenka

SREDA
21. JULIJ

19.00 za +Ano Brumen

sv. Danijel (Danilo), prerok

ČETRTEK
22. JULIJ

19.00 za +Matildo Antonič, dar. družine Jelen in Karba

sv. Marija Magdalena, spokornica

PETEK
23. JULIJ

19.00 Bogu v zahvalo
v zahvalo Materi Božji in po namenu

sv. Brigita Švedska, redovnica

SOBOTA
24. JULIJ

19.00 za ++starše Izidorja in Marijo Lehko
za +Marijo Kerec, dar. Olga z družino

sv. Krištof, mučenec

17.

NEDE LJA MED LETOM , KRIŠTOFOVA NEDELJA

NEDELJA

25. JULIJ
sv. Jakob starejši, apostol

8.00

za +mamo Ano Bračko ob rojstnem in godovnem dnevu
za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije

10.00 kapela sv. Ane: za +Franca, Rozalijo in Vilmo Ciglar, dar. sin Franc z družin

