
 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

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

 Ta teden ni verouka. Otroci pridite k sv. maši v četrtek (praznik Gospodovega razglašenja). 3 in 4. razred 
(prvoobhajanci) pridite že k češčenju in rožnemu vencu ob 18.30. Pri sv. maši ob 19. uri bodo koledniki razdelili 
podobice in nalepke za blagoslov domov. 

 V petek prvi petek: birmanci pridite k sv. spovedi ob 18.30 (spovedovat pride tudi drug duhovnik). 

 V soboto prva sobota. Po sv. maši češčenje Najsvetejšega ob spremljavi skupine Veselje. 

 Hvala vernikom iz Radencev - sever in bloki za čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Bog povrni. V tem tednu vabimo 
vernike iz Boračeve. 

 Verski tisk: Družina (božična – dodatni izvodi), Marijanski koledar (2,5€), Stopinje (12€), Poti k Bogu (prostovoljni dar). 

 Umrla je Zofija Vidovič iz Radencev. Pogreb bo v četrtek ob 13. uri na pokopališču v Radencih. Molimo za rajne: 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. NEDELJA PO BOŽIČU, 02.01.2022 

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


 

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   

 

PONEDELJEK   

3. JANUAR 19.00 za +Karolino Zver, dar. družina Jurkovič 

Presveto Jezusovo ime    

 
TOREK   

 4. JANUAR 19.00 Materi Božji v zahvalo in za ++starše 

Angela Folinjska, redovnica   

 

SREDA   

5. JANUAR 19.00 za +Ernesta Omarja 

sv. Emilijana (Milena), devica   

           GOSPODOVO RAZGLAŠENJE                        

ČETRTEK 8.00 za +Angelo Šijanec 

6. JANUAR 19.00 za +Janeza Dokla 

Sveti trije kralji: Gašper, Miha, Boltežar   

                                  PRVI PETEK 
PETEK 16.00 v domu starejših: po namenu 

7. JANUAR 19.00 Bogu v zahvalo in po namenu 

sv. Rajmund Penjafortski, duhovnik   

                                     PRVA SOBOTA 
SOBOTA    

8. JANUAR 19.00 za +Ano Leben 

sv. Severin Noriški, opat   

                                 NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA 

NEDELJA 8.00 za +Rozino Antolin, dar. Mira Vajs 

9. JANUAR 10.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

sv. Hadrijan, opat  za +Karla Antoniča 

SVETE MAŠE 
od  2. do 9. januarja 2022 


