
 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 Priložnost za sv. spoved vsak dan pol ure pred sv. mašo. Ta teden pridite otroci 5. razreda in iz vseh ostalih razredov, ki 
še niste prišli. Lepo vabljeni. 

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

 Mlade vabimo na mladinsko srečanje v soboto po sv. maši. 

 Naslednjo nedeljo je Slomškova nedelja. Nabirka je kvaterna – nabirka za bogoslovje. Ker je bl. Slomšek zavetnik 
učiteljev in katehetov, bomo to nedeljo blagoslovili tudi šolske torbe. 

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

 Hvala tudi možema, ki sta namazala zvonove. 

 

 

 

 
http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

 

 

25. NEDELJA MED LETOM, 19.09.2021 

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


 

25. NEDELJA MED LETOM, NEDELJA SVETNIŠKIH KANDIDATOV 

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. 

 

PONEDELJEK   

20. SEPTEMBER 19.00 za +Milana Kolbla 

sv. Andrej Kim in korejski mučenci   za duše v vicah 

 
TOREK   

 21. SEPTEMBER 19.00 za zdravje in Božji blagoslov 

sv. Matej, apostol in evangelist  za +Janeza Dokla, dar. vnukinja Nina z družino 

 

SREDA   

22. SEPTEMBER 19.00 za zdravje učiteljice Udi 

sv. Mavricij, mučenec  Bogu in Mariji v zahvalo in priprošnjo 

 

ČETRTEK   

23. SEPTEMBER 19.00 za ++starše Bačič 

sv. Pij iz Pietrelcine, duhovnik  za +Alojza Fekonja 

 
PETEK   

24. SEPTEMBER 19.00 v zahvalo 

bl. Anton Martin Slomšek  za +Kristino Klemenčič, dar. hčerka Ogla 

 
SOBOTA 19.00  za +Emilijo Vajs, obl. in +moža Pepeka, brate in sestre ter starše 

25. SEPTEMBER   Ficko iz Šratovec 

sv. Sergij, menih   za +teto Kristino Škrlec, dar. Družina Purnomo 

26. NEDELJA MED LETOM, SLOMŠKOVA NEDELJA 

NEDELJA 8.00 za +Petra Mlinariča, 7. dan 

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

sv. Kozma in Damjan  za +Leopolda in Angelo Števanec 

SVETE MAŠE 
od 19. do 26. septembra 2021 


