
 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 Danes bomo pri sv. maši ob 10. uri posebej prosili Božjega blagoslova za zakonce jubilante (letošnje in lanske: 1, 5, 10, 
15, 20, 25, ... let ). 

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

 Pred nami je teden zaporov – teden molitve za vse, ki jih zapor zaznamuje: za zaprt osebe in njihove svojce, za žrtve 
kaznivih dejanj, za delavce in prostovoljce v zaporih. Namen je rast v našem skupnem razumevanju vrednosti, ki jo Bog 
polaga v vsakega izmed njegovih otrok. 

 V soboto mladinsko srečanje po večerni sv. maši.  

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

 Hvala skupini iz Boračeve za čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Bog povrni. V tem tednu prosimo skupino iz Šratovec. 
Bog povrni tudi možem, ki ste pokosili travo okrog cerkve in pograbljali listje. Bog povrni. Bog povrni tudi za vaš dar za 
odplačilo dolga obnove cerkve (zbralo se je 760,71 €). 

 Verski tisk: Marijanski koledar (2,5€). 

 

 

 

 

 

 

http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

 

 

33. NEDELJA MED LETOM, 14,11.2021 

http://www.katoliskamladina.si/esm
http://www.zupnija-radenci.com/


 

33. NEDELJA MED LETOM 

NEDELJA 8.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

14. NOVEMBER 10.00 za zakonce jubilante 

sv. Nikloaj Tavelić, mučenec   

 

PONEDELJEK   

15. NOVEMBER 19.00 po namenu in v zahvalo za starše 

sv. Albert Veliki, škof in c. učitelj    

 
TOREK   

 16. NOVEMBER 19.00 za +Ano in Freda Jauk, obl. 

sv. Marjeta Škotska, kraljica   

 

SREDA   

17. NOVEMBER 19.00 po namenu 

sv. Elizabeta Ogrska, redovnica   

 

ČETRTEK   

18. NOVEMBER 19.00 za ++starše in teto Kristino Plej 

posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla   

 
PETEK   

19. NOVEMBER 19.00 za ++starše Marijo in Janeza Režonja iz Murske Sobote 

sv. Matilda, redovnica   

 
SOBOTA    

21. NOVEMBER 19.00 za +Marijo Debelak in vse ++Debelakove, dar. betonarna Mešič 

sv. Edmund, kralj   

NEDELJA KRISTUSA KRALJA VESOLJSTVA 

NEDELJA 8.00 za +mamo Ano Hamler, obl., dar. družina Ošlaj Hamler 

21. NOVEMBER 10.00 za +moža Jožefa Kara, starše Kar in ++starše Kovačič 

Darovanje Device Marija  za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

SVETE MAŠE 
od  14. do 21. novembra 2021 


