
 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

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

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

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

 V četrtek je četrtek pred prvim petkom. Molitev pred sv. mašo za nove duhovne poklice. K molitvi ob 18.30 in sv. maši 
pridite, ki se pripravljate na prvo sv. obhajilo (3. in 4. razred). S seboj prinesite rožne vence. 

 V petek prvi petek. Obisk bolnikov (bolnike prosim, prijavite). Sv. maša bo ob 16. uri tudi v domu starejših. Zvečer ob 
18.30 k sv. spovedi in nato k sv. maši pridite vsi, ki želite iti k sv. birmi (8. in 9. razred). Po sv. maši seja ŽPS. 

 V soboto prva sobota. Po sv. maši češčenje Najsvetejšega. 

 V nedeljo je nedelja rožnega venca. Pred sv. mašo molitev rožnega venca. Nabirka namenjena za poravnavo dolga 
obnove cerkve. 

 V petek začenjamo z mesecem oktobrom, ki je mesec rožnega venca. Vsak dan molimo rožni venec v cerkvi pol ure 
pred sv. mašo. Vabljeni, da ga molimo skupaj. Molite ga tudi doma. 

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

 Verski tisk: Družina – praznična, Mavrica, Magnificat. 

 

 

 
http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

 

 

26. NEDELJA MED LETOM – SLOMŠKOVA NEDELJA, 26.09.2021 

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


 

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 

 

PONEDELJEK   

27. SEPTEMBER 19.00 za +Matildo Antonič, dar. Frido Karba 

sv. Vincencij, ustanovitelj lazaristov   za +Jožefa Irgoliča, dar. družine Gumilar Schneeweis 

 
TOREK   

 28. SEPTEMBER 19.00 za Jožefa Juga, dar. družina Škafar 

sv. Venčeslav, mučenec  za +Anico Štefanec, obl. 

 

SREDA   

29. SEPTEMBER 19.00 za +Mirkota in Ljerko Budak, ter Josipa Kljak-a 

sv. Mihael, Gabriel, Rafael, nadangeli  za +Bernardo in Petra Lenardič 

ČETRTEK PRED PRVIM PETKOM 

ČETRTEK   

30. SEPTEMBER 19.00 za zdravje prijatelja Zmagota 

sv. Hieronim, duhovnik in c. učitelj  za +Marijo Visinski iz ZDA, dar Cecilije Štelcer 

PRVI PETEK 
PETEK 16.00 v domu starejših: za +očeta Štefana Hozjana in za zdravje mame 

1. OKTOBER 19.00 na čast Jezusovemu Srcu 

sv. Terezija Deteta Jezusa, c. učiteljica  za +duhovnika Stanislava Živica 

PRVA SOBOTA 
SOBOTA    

2. OKTOBER 19.00   za +Marijo in Alojza Kerec in +Ano in Alojza Kurbus 

Angeli varuhi, sv. Modest, mučenec   za +Marijo Domanjko, dar. sin Darko z družino 

27. NEDELJA MED LETOM, ROŽNOVENSKA NEDELJA 

NEDELJA 8.00 za ++Hajdinjakove iz Boračeve 

3. OKTOBER 10.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

sv. Gerard, opat  za ++stare starše Bačič 

SVETE MAŠE 
od 26. septembra do 3. oktobra 2021 


