
 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

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

 Pred nami je teden Karitas z naslovom Srce, ki sprejema. Vsak dan bomo pri sv. maši moliti in razmišljali o naši 
dobrodelnosti.  

 Češčenje Najsvetejšega v torek po sv. maši, v četrtek pred sv. mašo (pribl. 30 minut). 

 V soboto mladino vabimo na škofijsko srečanje mladih v Martjance ob 19. uri. Tokrat bo spregovoril g. Zoran Car – 
župnik iz Črenšovec. 

 Škofijski odbor za mlade organizira romanje v Budimpešto, ki bo 4. 12. Cena 35 €. Prijava in informacije najdete na 
spletni strani.  

 V nedeljo prva adventna nedelja in nedelja Karitas. Nabirka je namenjena za Karitas. Povabim otroke, da bi ta dan (že v 
soboto zvečer) prinesli stvari, ki jih ne potrebujete in so dobre, ter jih boste ped sv. mašo položili pred oltar. Na koncu 
sv. maše pa si boste lahko vzeli stvari, ki jih vi želite oz. potrebujete. 

 Hvala skupini iz Šratovec za čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Bog povrni. V tem tednu prosimo skupino iz Kapelske 
ceste. Bog povrni tudi mamicam 2. razreda za čiščenje učilnic. Bog povrni tudi mojstroma, ki sta prostovoljno popravila 
del vodovodne instalacije. Bog povrni tudi prostovoljcu za oranje vrta. 

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

 Umrla je Antonija Dokl iz Radenec. Pogreb bo v petek ob 14. uri v Radencih. Molimo za naše rajne: Oče naš, Zdrava 
Marija in Slava Očetu... 

 

 
http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

 

 

NEDELJA KRISTUSA KRALJA VESOLJSTVA, 21,11.2021 

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


 

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 

 

PONEDELJEK   

22. NOVEMBER 19.00 za +mamo Cecilijo Klemenčič, očeta Alojza in dva brata 

sv. Cecilija, devica in mučenka    

 
TOREK   

 23. NOVEMBER 19.00 po namenu Ivanke Živic 

sv. Klemen I., papež in mučenec   

 

SREDA   

24. NOVEMBER 19.00 za +Julijo Vučko 

sv. Andrej Dung-Lac in vietnamski muč.   

 

ČETRTEK   

25. NOVEMBER 19.00 za ++Čučkov rod 

sv. Katarina, devica in mučenka   

 
PETEK 14.00 na pokopališču v Radencih: za +Antonijo Dokl 

26. NOVEMBER 19.00 za bolne in osamljene 

sv. Velerijan Oglejski, škof   

 
SOBOTA    

27. NOVEMBER 19.00 za +Viktorja Gaborja 

sv. Virgil in Modest, apostola Karantanije   

1. ADVENTNA NEDELJA, NEDELJA KARITAS 

NEDELJA 8.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

28. NOVEMBER 10.00 za +Marijo Ajlec, dar. družine Ros 

sv. Katarina Labouré, redovnica   

SVETE MAŠE 
od  21. do 28. novembra 2021 


