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23.

NEDELJA MED LETOM

( ANGELSKA ), 05.09.2021

… 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 pred sv. mašo.



V sredo praznik Marijinega rojstva. Sv. maša bo tudi zjutraj ob 8. uri.



Danes 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 škofije.



Naslednjo nedeljo bo srečanje družin v Kančevcih (gosta Tadej in Polona Stegu). Več informacij na spletni strani župnije.



V nedeljo žegnanje v Turjancih. Sv. maša bo ob 11.30. uri.



Tečaj za zaročence, ki se želijo poročiti bo 12. septembra v M. Soboti. Več informacij in naslov prijave na župnijski
spletni strani.



Ta tedne začenjamo verouk. Večji otroci (8., in 9. razred pridite k sv. spovedi enkrat med tednom pred sv. mašo).



Hvala skupini naselja bloki za čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Bog povrni. V tem tednu prosimo skupino Boračeve.



a


Danes bo v M. Soboti slovesnost blagoslovitve kipa sv. Nikolaja v krožišču in obnovljenega trga pred soboško stolnico
ob 16. uri. Lepo vabljeni.
Umrl je Ernest Omar. Pogreb v sredo ob 16. uri v Radencih. Umrla je tudi Hermina Ferencek, mati gospoda župnika v
Apačah Janeza Ferenceka. Pogreb bo danes (nedelja) 13. uri na Kobilju. Molimo za rajne: Oče naš, Zdrava Marija, Slava
Očetu.

http://www.zupnija-radenci.com

SVETE MAŠE
od 5. do 12. septembra 2021

23.

NEDELJA MED LETOM ,

NEDELJA

8.00

5. SEPTEMBER

A NGELSKA

NEDELJA

za +Marjana Veberiča, obl.

10.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije

sv. Mati Terezija, redovnica

PONEDELJEK
6. SEPTEMBER

19.00 za +očeta Franca Kežmaha, obl. in mamo Mileno
za +Marijo Pelc

sv. Zaharija, prerok

TOREK
7. SEPTEMBER

19.00 za +Marijo Puklavec, ob rojstnem dnevu
po namenu +Ivanke Živic

sv. Regina, mučenka

SREDA

8.00

8. SEPTEMBER

za +Ano Bračko

19.00 za +Jožefa Juga, dar. družina Dominko in Nedelice
za ++prednike in sorodnike

Rojstvo Device Marije, praznik

ČETRTEK
9. SEPTEMBER

19.00 za +Jakoba Vajsa, obl.
za vse ++iz družin Kološa

sv. Peter Klaver, redovnik

PETEK

19.00 za +mamo Alojzijo, očeta Antona in brata Alojzija Rihtarič iz

10. SEPTEMBER

Murščaka, dar hčere Marice
za ++zakonca Tropenauer

sv. Nikolaj Tolentinski, spokornik

SOBOTA
11. SEPTEMBER

19.00 za +Matildo Antonič
za +Ernesta Omarja, 7. dan

sv. Helga, spokornica

24.
NEDELJA

8.00

12. SEPTEMBER
Marijino ime

NEDELJA MED LETOM

za +moža Jožefa Irgoliča

10.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije, za +Janeza Dokla, obl.
11.30 v Turjancih: za žive in pokojne iz Trujancev

