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(K RIŠTOFOVA ), 25.07.2021

… dogajanja, novice, napo vedi,
vabila …



Danes Anino žegnanje – sv. maša ob 10. uri v kapelici sv. Ane (ni sv. maše v cerkvi). Ker je Krištofova nedelja, bo
blagoslov prevoznih sredstev (avtomobilov, motorjev, koles...) in nabirka za MIVO – za vozila slovenskih misijonarjev.
Po sv. maši vzemite tudi podobice z molitvijo in tudi nalepke. So tudi nalepke za kolesa.



Danes je tudi žegnanje na Kapeli (sv. Marija Magdalena – sv. maši ob 8.00 in 10.00. uri).



Jutri je god sv. Joahima in Ane. Sv. maša bo v kapeli sv. Ane ob 19. uri (sv. maše zato v cerkvi ne bo).



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.



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

SVETE MAŠE
od 25. julija do 1. avgusta 2021
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NEDELJA

8.00

25. JULIJ
sv. Jakob starejši, apostol

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

PONEDELJEK
26. JULIJ

19.00 kapela sv. Ane: za +mamo Ano in očeta Janeza Lukovnjak

sv. Joahim in Ana, starši Device Marije

TOREK
27. JULIJ

19.00 za +Ano Cvetko in vse ++iz družin Cvetko

sv. Gorazd, Kliment in učenci Cirila in Matoda

SREDA
28. JULIJ

19.00 za +Mijo Smodiš, 30. dan

sv. Viktor (Zmago) I., papež

ČETRTEK
29. JULIJ

19.00 za +Cirila Vrabla, obl.

sv. Marta, Lazarjeva sestra

PETEK
30. JULIJ

19.00 za +Lojzeta Logarja ob rojstnem dnevu

sv. Peter Krizolog, škof in c. učitelj

SOBOTA
31. JULIJ

19.00 za vse ++Bajzekove

sv. Ignacij Lojolski, duh. in ustan. jezuitov
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1. AVGUST
sv. Alfonz M. Ligvorij, škof in c. učitelj

8.00

za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije

10.00 za +Katarino Horvatič, obl. in za vse ++Horvatičeve

