
 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 Danes žegnanje v Turjancih ob 11,30. 

 Ta teden reden verouk.  

 Priložnost za sv. spoved vsak dan pol ure pred sv. mašo. Ta teden pridite otroci 6. in 7. razreda. Lepo vabljeni. 

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

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

 Prejšnjo nedeljo smo zbrali 787,86 € za poravnavo dolga obnove cerkve. Bog povrni. 

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

 V tem tednu smo se poslovili od +Ernesta Omaraja iz Radenec in +Petra Mlinariča iz Šratovec. Molimo za rajne: Oče 
naš, Zdrava Marija, Slava Očetu. 

 

 

 

http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

 

 

24. NEDELJA MED LETOM, 12.09.2021 

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


 

24. NEDELJA MED LETOM 

NEDELJA 8.00 za +moža Jožefa Irgoliča 

12. SEPTEMBER 10.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije, za +Janeza Dokla, obl. 

Marijino ime 11.30 v Turjancih: za žive in pokojne iz Trujancev 

 

PONEDELJEK 19.00 za +Josipa in Viktorijo, ter Nevenko in Jagodo Trojnar 

13. SEPTEMBER  za + Bernardo in Petra Lenardič 

sv. Janez Zlatousti, škof in c. učitelj  za +Jožefa Zamuda, obl. 

 
TOREK   

 14. SEPTEMBER 19.00 za +Mijo Smodiš 

Povišanje svetega križa  za duhovno osvoboditev družinskega debla 

 

SREDA   

15. SEPTEMBER 19.00 za +Terezijo in Štefana Toplak iz Kobilščaka 

Žalostna Mati Božja  za +moža Jožefa Juga (ob rojstnem dnevu) 

 

ČETRTEK   

16. SEPTEMBER 19.00 za +moža Dragotina Padovnika (dar žene) in ++starše Padovnik in Slavič 

sv. Ljudmila, kneginja  za +Terezijo Adanič 

 
PETEK   

17. SEPTEMBER 19.00 za +Franca Debelaka in vse ++Debelakove 

sv. Robert Bellarmino, škof in c. učitelj  v zahvalo sv. Mariji, Božji Materi 

 
SOBOTA   

18. SEPTEMBER 19.00  za +Viktorja in Hildo Šafarič 

sv. Irena, mučenka   za +Antona Pangeršiča, obl. 

25. NEDELJA MED LETOM 

NEDELJA 8.00 za ++starše Ivana in Terezijo Drvarič ter ves ++rod Drvarič 

19. SEPTEMBER 10.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

sv. Januarij, škof in cerkveni učitelj  za +Miro Mastinšek, obl. 

SVETE MAŠE 
od 12. do 19. septembra 2021 


