
 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 Danes je praznik sv. Štefana in tudi praznik sv. Družine. Med sv. mašo blagoslov družin. 

 Jutri je god sv. Janeza, apostola in evangelista bo sv. mašo blagoslov vina. 

 V torek god sv. nedolžnih otrok bo pri sv. maši blagoslov otrok. 

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

 V petek je staro leto in drugi sv. večer (prvi je pred božičem, tretji pa pred praznikom svetih treh kraljev). Pri sv. maši se 
bomo Bogu zahvalili za vse dobrine in vse dobro, kar smo bili deležni v tem letu. Zapeli bomo tudi zahvalno pesem. 

 V soboto je novo leto, dan miru in praznik Marije, Svete Božje Matere. Sv. maši bosta ob 10.00 in 19.00 uri.  

 Hvala vernikom iz Turjancev za čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Bog povrni. V tem tednu vabimo vernike Radenci 
sever in bloki. Bog povrni vsem, ki ste prinesli mah, darovalcem božičnih dreves in božičnih zvezd, ter vsem, ki ste 
postavili jaslice in vse lepo okrasili z okraski in lučkami. Bog povrni tudi vsem, ki ste v teh prazničnih dneh lepo 
sodelovali pri bogoslužjih.  

 Verski tisk: Marijanski koledar (2,5€), Stopinje (12€), Poti k Bogu (prostovoljni dar), knjižica Pod Jožefovim varstvom 
(prostovoljni dar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

 

 

NEDELJA SVETE DRUŽINE, 26.12.2021 

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


 

NEDELJA SV. DRUŽINE 

NEDELJA 8.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

26. DECEMBER 10.00 za +Stanislava Krambergerja 

sv. Štefan, diakon in mučenec   

BLAGOSLOV VINA 

PONEDELJEK   

27. DECEMBER 19.00 za +Rozino Antolin, dar vnukinje Eve 

sv. Janez, apostol in evangelist    

BLAGOSLOV OTROK 
TOREK   

 28. DECEMBER 19.00 za +mamo Elviro in očeta Tibora Baboš 

sv. nedolžni otroci, mučenci   

 

SREDA   

29. DECEMBER 19.00 za +Slavko in Jožefa Gros 

sv. Tomaž Beket, škof in mučenec   

                        

ČETRTEK   

30. DECEMBER 19.00 za ++mamo Marijo Puklavec, obl. 

sv. Feliks I., papež   

ZAVHALA ZA VSE DAROVE V LETU 
PETEK   

31. DECEMBER 19.00 za +Franca in Ivanko Žuman ter ves živi in ++rod 

sv. Silvester I., papež   

                                     NOVO LETO IN DAN MIRU 
SOBOTA    

1. JANUAR 10.00 za +Kristino Klemečnič 

Marija, Sveta Božja Mati, praznik 19.00 za +očeta Tončeka Lipiča ob rojstnem dnevu 

                                  2. NEDELJA PO BOŽIČU 

NEDELJA 8.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

2. JANUAR 10.00 za +Ljerko in Mirka Budak, obl. 

sv. Bazilij Veliki in Gregor Nacianški, škofa   

SVETE MAŠE 
od  26 decembra 2021 do 2. januarja 2022 


