
 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 Danes druga adventna nedelja. Nabirka namenjena za poplačilo dolga obnove cerkve. Bog povrni za vaš dar.  

 Danes (v nedeljo) popoldan ob 16. uri bo prišel Miklavž. Zaradi koronavirusa mora Miklavž z angelčki hitro razdeliti 
darila, zato se otroci skupaj s starši že doma pripravite z molitvijo. Starše prosimo dar za darilo (5€) – poravnate ob 
Miklavžu. Ni se potrebno prijaviti. 

 Priložnost za sv. spoved vsak dan pol ure pred sv. mašo. Ta teden pridite k spovedi otroci 5, 6. in 7. razreda (katerikoli 
dan). 

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

 V petek bodo mladi naše škofij sprejeli križ svetovnega dne od mladih nadškofije Maribor. Ob 19. uri bo sv. maša, ki jo 
bo vodil mariborski nadškof msgr. Alojzij Cvikl ob prisotnosti našega gospoda škofa msgr. Petra Štumpfa. Po sv. maši bo 
češčenje križa. Vabljeni predvsem mladi (tudi devetošolci). Ob tem dogodku bo tudi priložnost za sv. spoved 
(spovedovali bodo drugi duhovniki). 

 V soboto po večerni sv. maši bomo imeli procesijo s križem svetovnega dneva mladih. V nedeljo bomo po sv. maši ob 
10. uri križ predali mladim lendavske dekanije. Vabljeni k molitvi in počastitvi znamenja križa v soboto tudi čez dan. 

 Hvala skupini vzhod - zahod za čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Bog povrni. V tem tednu vabimo vernike iz 
Gubčeve ulice. 

 Kakor vsako leto, prosimo, da naberete mah za jaslice. Prinesli ga boste, ko se bodo postavljale jaslice. 

 Verski tisk: Marijanski koledar (2,5€). Magnificat, Kraljica miru, Prijatelj in Družina. 

 Zloženke: molitev za sinodo. 

 Umrl je Marjan Mohor iz Radenec. Pogreb bo v petek ob 12. uri. Molimo za pokojnega: Oče naš, Zdrava Marija, 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 

 

 

2. ADVENTNA NEDELJA, 05.12.2021 

http://www.zupnija-radenci.c/#om


 

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 

 

PONEDELJEK   

6. DECEMBER 19.00 za +Antonijo Dokl, 7. dan 

sv. Nikolaj (Miklavž), škof    

 
TOREK   

 7. DECEMBER 19.00 za +Zdenko Simončič 

sv. Ambrož, škof in c. učitelj   

 

SREDA 8.00 za + Petra Mlinariča iz Šratovec 

8. DECEMBER 19.00 za +Heleno Činč, obl. 

Brezmadežno spočetje Device Marije   

 

ČETRTEK   

9. DECEMBER 19.00 za +Ljudmilo Domanjko 

sv. Valerija, mučenka   

 
PETEK   

10. DECEMBER 19.00 za Božji blagoslov in varstvo v življenju 

sv. Judita, svetopisemska žena   

 
SOBOTA    

11. DECEMBER 19.00 za žive in ++iz družin Kocbek 

sv. Damaz I., papež   

3. ADVENTNA NEDELJA 

NEDELJA 8.00 za +očeta Jožefa Škrleca, obl. in mamo Otico Škrlec ob roj. dnevu 

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

sv. Devica Marija iz Guadalupe  za žive in ++čebelarje 

SVETE MAŠE 
od  5. do 12. decembra 2021 


