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NEDELJA MED LETOM , ZAHVALNA NEDE LJA , 07,11.2021

… dogajanja, novice, napo vedi,
vabila …



Danes je zahvalna nedelja. Bogu se zahvaljujemo za vse dobrine in milosti v tem letu. Nabirka bo za poplačilo dolga
obnove cerkve. Danes tudi štetje vernikov (verska statiska).



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



Vabim fante in može, da bi ta teden pokosili okrog cerkve (morda v petek popoldan ali v soboto).



V soboto mladinsko srečanje po večerni sv. maši.



V naslednjo nedeljo, 14. novembra, bomo posebej prosili Božjega blagoslova za zakonce jubilante (letošnje in lanske: 1,
5, 10, 15, 20, 25, ... let ). Vabljeni k sv. maši ob 10. uri.



Mlade vabimo na evropsko romanje v Torino. Prijave in informacije na: www.katoliskamladina.si/esm (na župnijski
spletni strani).



Hvala skupini naselja bloki za čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Bog povrni. V tem tednu prosimo skupino iz
Boračeve.



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

SVETE MAŠE
od 7. do 14. novembra 2021
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NEDELJA MED LETOM , ZAHVALNA NEDE LJA

NEDELJA

8.00

7. NOVEMBER

za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije

10.00 na čast Svetemu Duhu

sv. Ernest, opat

PONEDELJEK
8. NOVEMBER

19.00 za +Eriko Kežmah, obl.

sv. Bogomir, škof

TOREK
9. NOVEMBER

19.00 za +Jakoba Klemečniča, obl.

Posvetitev lateranske bazilike

SREDA
10. NOVEMBER

19.00 za +Marijo Ajlec, dar. člani zakonske skupine

sv. Leon Veliki, papež in c. učitelj

ČETRTEK
11. NOVEMBER

19.00 za +Rozalijo, Antona in Maksimiljana Marčič
za +Matildo Antonič

sv. Martin, škof

PETEK
12. NOVEMBER

19.00 po namenu in v zahvalo za starše

sv. Jozafat Kunčevič, škof in mučenec

SOBOTA
13. NOVEMBER

19.00 za ozdravitev družinskega debla

sv. Stanislav Kostka, redovnik

33.
NEDELJA

14. NOVEMBER
sv. Nikloaj Tavelić, mučenec

8.00

NEDE LJA MED LETOM

za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije

10.00 za zakonce jubilante

