
 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

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

 Danes 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. 

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

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

 V četrtek prvi četrtek. Prvoobhajanci s starši (kateri lahko) pridite k molitvi rožnega venca in češčenju Najsvetejšega ob 
18.30, nato sv. maša.  

 V petek prvi petek. K sv. spovedi pridite birmanci (tudi starši pridite) ob 18.30, nato sv. maša. Ta dan bo prišel še en 
duhovnik za spovedovanje. 

 V petek obisk bolnikov po domovih. Bolnike prijavite. Sv. maša bo tudi v domu starejših ob 16. uri. 

 V soboto prva sobota, po maši kakor po navadi, češčenje Najsvetejšega ob spremljavi skupine Veselje. 

 V nedeljo druga adventna nedelja. Nabirka namenjena za poplačilo dolga obnove cerkve. Popoldan ob 16. uri bo prišel 
Miklavž. Zaradi koronavirusa mora Miklavž z angelčki hitro razdeliti darila, zato bo darila delil kar pri vhodu v cerkev. Že 
doma otroci skupaj s starši zmolite različne molitve. Starše prosimo dar za darilo (5€) – poravnate ob Miklavžu. Ni se 
potrebno prijaviti.  

 Hvala skupini iz Kapelske ceste za čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Bog povrni. V tem tednu prosimo skupino vzhod 
– zahod. 

 Zloženke: molitev za sinodo. Molimo tudi za našega škofa, ki bo v teh dneh na duhovnih vajah. 

 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 

 

 

1. ADVENTNA NEDELJA, NEDELJA KARITAS, 28,11.2021 

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


 

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   

 

PONEDELJEK   

29. NOVEMBER 19.00 za +Terezijo in Avgusta Pelc 

sv. Filomen, mučenec   za zdravje Rozine Antolin, dar. hčerka Helena 

 
TOREK   

 30. NOVEMBER 19.00 za +Ludvika Šauperla 

sv. Andrej, apostol   

 

SREDA   

1. DECEMBER 19.00 za +Ivana Bresta 

sv. Marija Klementina, mučenka   

PRVI ČETRTEK 

ČETRTEK   

2. DECEMBER 19.00 za duše v vicah 

sv. Natalija, mučenka   

PRVI PETEK 
PETEK 16.00 v domu starejših: po namenu 

3. DECEMBER 19.00 na čast Jezusovemu Srcu 

sv. Frančišek Ksaver, redovnik   

PRVA SOBOTA 
SOBOTA    

4. DECEMBER 19.00 za +brata Frančeka in ++starše Škrlec, dar. Tonček 

sv. Janez Damaščan, duh., sv. Barbara, muč.  za +očeta Martina Mauka in mamo Ivanko, dar. sin Dani 

2. ADVENTNA NEDELJA 

NEDELJA 8.00 za +očeta Karla in mamo Emo Mencigar in ves ++rod 

5. DECEMBER 10.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

sv. Saba, puščavnik  za +botro Marijo Bagari, obl. in ++starše Horvat 

SVETE MAŠE 
od  21. do 28. novembra 2021 


