22.

… dogajanja, novice, napo vedi,
vabila …



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



V torek po sv. maši molitev pred Najsvetejšim.



V četrtek prvi četrtek (molitev pred Najsvetejšim za nove duhovne poklice pred sv. mašo), v petek prvi petek (obisk
bolnikov po domovih – bolnike prosim prijavite), v soboto prva sobota (po maši češčenje Najsvetejšega).



V petek po sv. maši seja ŽPS.



V nedeljo bo nabirka za poravnavo dolga obnove cerkve.



Mlade vabimo na Stično mladih, ki bo 18. septembra. Prijavite se lahko na župnišču. Več informacij lahko najdete na
spletni strani.



V preddverju si lahko vzamete vpisnico za verouk. Vpisnice boste prinesli v soboto bo 16. uri. Takrat boste tudi kupili
vse potrebne veroučne knjige in zvezke. Verouk bomo začeli v ponedeljek, 6. septembra.



Hvala skupini Radenci - Sever za čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Bog povrni. V tem tednu prosimo skupino naselja
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http://www.zupnija-radenci.com

SVETE MAŠE
od 29. avgusta do 5. septembra 2021

NEDELJA

29. AVGUST

22.

NEDELJA MED LETOM

8.00

za vse ++iz družine Puklavec in Kuplen

10.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije

mučeništvo Janeza Krstnika

PONEDELJEK
30. AVGUST

19.00 za +Cirila Vrabla in +babico Elzo Megla

sv. Feliks (Srečko), mučenec

TOREK
31. AVGUST

19.00 za +Jožefa Štefaneca

sv. Pavlin, škof

SREDA
1. SEPTEMBER

19.00 po namenu

sv. Egidij (Tilen), opat

PRVI ČETRTEK

ČETRTEK
2. SEPTEMBER

19.00 za +sosedo Ančko Puhar

sv. Marjeta, dev. in sv. Ingrid, red.

PRVI PETEK
16.00 v domu starejših: za +Karolino Zver

PETEK
3. SEPTEMBER

19.00 na čast Jezusovemu Srcu

sv. Gregor Veliki, papež

PRVA SOBOTA
19.00 za +Marjana Karba

SOBOTA
4. SEPTEMBER

za ++starše Leona in Marijo Ploj iz Korene ter za ves ++Plojev in
Šalamunov rod

sv. Rozalija (Zalika) in sv. Irma, devici

23.

NEDELJA MED LETOM ,

NEDELJA

5. SEPTEMBER
sv. Mati Terezija, redovnica

8.00

A NGELSKA

NEDELJA

za +Marjana Veberiča, obl.

10.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije

