31.

NEDELJA MED LETOM , 31.10.2021

… dogajanja, novice, napo vedi,
vabila …



V mesecu novembru se z molitvijo posebej spominjamo naših rajnih. Cerkev naklanja v prvih osmih dneh novembra
popolni odpustek za vsak obisk pokopališča in molitve za rajne. Prav tako ga je mogoče prejeti v vseh cerkvah in javnih
kapelah 1. in 2. novembra ter na prejšnjo ali naslednjo nedeljo, če smo bili pri sv. spovedi in obhajilu, izpovemo vero
ter molimo po namenu sv. očeta (npr. Oče naš, Zdrava Marija in Slava Očetu).



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



V ponedeljek je zapovedani praznik vseh svetih. Sv. maši ob 8. in 10. uri. Popoldan molitve za rajne na pokopališču v
Radencih ob 15. uri. Molitve za rajne zvečer ob 19. uri v cerkvi (rožni venec).



V torek je spomin vernih rajnih. Sveti maši ob 8. uri zjutraj in ob 19. zvečer



V četrtek prvi četrtek – vabljeni otroci s starši prvoobhajancev. Ob 18.30 rožni venec, ob 19. sv. maša.



V petek prvi petek – vabljeni birmanci s starši (kateri lahko). Ob 18.30 sv. spoved in rožni venec, ob 19. sv. maša.



V torek po sv. maši molitev pred Najsvetejšim, v četrtek pred sv. mašo (pribl. 30 minut). Prav tako bo tudi češčenje v
soboto po sv. maši (ob spremljavi skupine Veselje).
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Od torka naprej reden verouk.
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Naslednja nedelja je zahvalna nedelja. Bogu se bomo zahvalili za vse dobrine in milosti v tem letu. Nabirka bo za
poplačilo dolga obnove cerkve.



V nedeljo 14. novembra bomo posebej prosili Božjega blagoslova za zakonce jubilante (letošnje in lanske: 1, 5, 10, 15,
20, 25, ... let ).



Hvala skupini Radenci - sever za čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Bog povrni. V tem tednu prosimo skupino naselja
BLOKI.



Verski tisk: Marijanski koledar (2,5€).
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http://www.zupnija-radenci.com

SVETE MAŠE
od 31. oktobra do 7. novembra 2021

31. NEDELJA MED LETOM
NEDELJA

8.00

31. OKTOBER

za +Štefana Cvetka in vse ++Cvetkove

10.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije
za +očeta Franca, mamo Alojzijo in sina Petra Rožman

sv. Bolfenk, škof

PONEDELJEK

8.00

1. NOVEMBER

za + Franca in Ivanko Tropenauer in ves ++rod

10.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije
Molitve za rajne na pokopališču ob 15. uri, molitve v cerkvi ob 19. uri

vsi sveti, zapovedani praznik

TOREK

8.00

2. NOVEMBER

za vse verne rajne

19.00 za +Gabrijela Bačiča

Spomin vernih rajnih

SREDA
3. NOVEMBER

19.00 za +očeta Štefana Kara, mamo Terezijo in stare starše

sv. Viktor Ptujski, škof in mučenec

PRVI ČETRTEK

ČETRTEK
4. NOVEMBER

19.00 za +Jožefa Juga, dar. družina Pintarič

sv. Karel Boromejski, škof

PRVI PETEK
16.00 v domu starejših: za ++starše Kajín

PETEK
5. NOVEMBER

19.00 na čast Jezusovemu Srcu

sv. Zaharija in Elizabeta, starši J. Krstnika

PRVA SOBOTA

SOBOTA
6. NOVEMBER

19.00 za +Cvetko Škrlec, obl., dar. domači

sv. Lenart, opat

32.

NEDELJA MED LETOM , ZAHVALNA NEDE LJA

NEDELJA

8.00

7. NOVEMBER
sv. Ernest, opat

za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije

10.00 na čast Svetemu Duhu

