
 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 Danes je rožnovenska nedelja. Nabirka namenjana za poplačilo dolga obnove cerkve. 

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

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

 Mesec oktober je mesec rožnega venca. Vsak dan molimo rožni venec v cerkvi pol ure pred sv. mašo. Vabljeni v cerkev, 
da bi rožni venec molili skupaj. Molite ga tudi doma. 

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

 Verski tisk: Družina – praznična, Mavrica (od prejšnje nedelje). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

 

 

27. NEDELJA MED LETOM, ROŽNOVENSKA NEDELJA, 3.10.2021 

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


 

28. NEDELJA MED LETOM 

NEDELJA 8.00 za ++Hajdinjakove iz Boračeve 

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

sv. Danilo, (Danijel), škof  za ++stare starše Bačič 

 

PONEDELJEK   

4. OKTOBER 19.00 za +Ernesta Omarja, 30. dan 

sv. Frančišek Asiški, red. ustanovitelj  za +Ano Leben, dar. Zinka z družino 

 
TOREK   

5. OKTOBER 19.00 v zahvalo sv. Jožefu 

sv. Faustina Kowalska, redovnica  za +Ano Bračko, dar. družina Turkl 

 

SREDA  za +Viktorja Gaborja, dar. družina Kežmah 

6. OKTOBER 19.00 za +Jožefa Štefaneca, dar. družina Rihtarič 

sv. Bruno, ustanovitelj kartuzijanov  za +Mateja Rosa ob rojstnem dnevu 

 

ČETRTEK   

7. OKTOBER 19.00 za uspešno šolsko leto 

Rožnovenska Mati Božja  za +Mijo Smodiš 

 
PETEK   

8. OKTOBER 19.00 za +Gabrijela Bačiča 

sv. Pelagija, spokornica  za +Matildo Antonič 

 
SOBOTA    

9. OKTOBER 19.00 za +Antona Lipiča 

sv. Abraham in Sara, sp. očak in žena  za +Jožefa Juga 

28. NEDELJA MED LETOM 

NEDELJA 8.00 za +Petra Mlinariča iz Šratovec, 30. dan 

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

sv. Danilo, (Danijel), škof  za žive in ++iz družine Pelc- Hegedüš 

SVETE MAŠE 
od 3. do 10. oktobra 2021 


