
 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 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. 

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

 Ker se zaradi epidemije ni bilo mogoče zbrati v večjem številu na pogrebu +škofa Jožefa Smeja, bo danes sv. maša v 
Bogojini ob 15. uri. Lepo vabljeni. 

 Danes zvečer srečanje zakonske skupine ob 19. uri. 

 V torek po sv. maši molitev pred Najsvetejšim, v četrtek pred sv. mašo (pribl. 30 minut). 

 V soboto srečanje mladih po večerni sv. maši. 

 V nedeljo začetek sinodalnega dogajanja v naši škofiji s sv. mašo v Odrancih ob 15. uri. 

 Prejšnjo nedeljo smo za poplačilo dolga obnove cerkve zbrali 861,24€ (811,24€ - nabirke v cerkvi in 50€ darovano na 
račun župnije). Bog povrni. V cerkvi zbrano vrednost smo že nakazali. 

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

 Verski tisk: Misijonska obzorja, Poti k Bogu in Glasnik Kraljice miru. 

 

 

 

 

 
http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

 

 

28. NEDELJA MED LETOM, 10.10.2021 

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


 

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 

 

PONEDELJEK   

11. OKTOBER 19.00 za ++starše Dornik - Bačič 

sv. Janez XXII., papež   po namenu 

 
TOREK   

 12. OKTOBER 19.00 za +brata Mikija in svakinjo Dragico Bačič 

sv. Maksimilijan Celjski, mučenec  za +Kristino Klemenčič 

 

SREDA   

13. OKTOBER 19.00 za +Marijo Veberič in ++starše Jožefo in Antona Kaučič 

sv. Edvard, kralj  v zahvalo in priprošnjo sv. Jožefu 

 

ČETRTEK   

14. OKTOBER 19.00 za +Lojzeta Logarja, obl. 

sv. Kalist I., papež in mučenec  za +Ernesta Omarja 

 
PETEK   

15. OKTOBER 19.00 za +Marijo Verbančič, obl. dar. domači 

sv. Terezija Ávilska, c. učiteljica  za +Ano Bračko 

 
SOBOTA    

16. OKTOBER 19.00  za +mamo Marijo Kegl, obl. in +očeta Lovrenca in ves ++rod 

sv. Marjeta M. Alacoque, redovnica   za +Marijo Domajnko 

29. NEDELJA MED LETOM 

NEDELJA 8.00 za +Marijo Pelc 

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

sv. Ignacij Antiohijski, škof in mučenec  za +Mijo Smodiš 

SVETE MAŠE 
od 10. do 17. oktobra 2021 


