
 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 Ta teden zaradi bolezni (karantene) ne bo verouka. Otroci ponovite vsem molitve in preverite, če imate vsi vse 
naloge. 

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

 Prejšnjo nedeljo smo zbrali 704,46€ za poplačilo dolga obnove cerkve. Bog povrni za vaš velikodušen dar. 

 Zakonci vabljeni na srečanje zakoncev v Kančevce, ki bo v nedeljo, 30. januarja. Več informacij na spletni stani ali 
na plakatu v cerkvi. 

 Hvala vernikom iz Šratovec za čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Bog povrni. V tem tednu vabimo vernike iz 
Kapelske ceste. 

 Verski tisk: Stopinje (12€) in Družina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 MED LETOM, 16.01.2022 

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


 

                           2. NEDELJA MED LETOM – VERSKI TISK 

NEDELJA 8.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

16. JANUAR 10.00 za +mamo Terezijo Krpič in ves ++rod 

sv. Honorat, škof   

 

PONEDELJEK   

17. JANUAR 19.00 za +Frenka in Ančko Recek 

sv. Anton (Zvonko), puščavnik  za +Jožefa Irgoliča, dar. družina Hauko Antona 

 
TOREK   

 18. JANUAR 19.00 za + Janka Antoniča, obl. 

sv. Marjeta Ogrska, kneginja  za +Marijo Pelc, dar. sin Dani z družino 

 

SREDA   

19. JANUAR 19.00 za +Mijo Smodiš 

sv. Makarij Aleksandrijski, opat  za +Janeza Dokla, dar. vnukinji Tia in Inja 

            

ČETRTEK   

20. JANUAR 19.00 za +Marijo Debelak, obl. in vse ++Debelakove 

sv. Sebastijan in Fabijan, mučenca   

                                   
PETEK   

21. JANUAR 19.00 za +mamo Zofijo Vidovič, dar. hčerka Tanja 

sv. Agnes (Neža, Janja), devica in mučenka   

                                      
SOBOTA    

22. JANUAR 19.00 za +Otilijo Posavec, obl. 

sv. Vincencij, diakon in mučenec   

                                 3. NEDELJA MED LETOM – BOŽJA BESEDA 

NEDELJA 8.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

23. JANUAR 10.00 za +Rozalijo Vukan iz Boračeve 

sv. Ildefonz, škof   

SVETE MAŠE 
od  16. do 23. januarja 2022 


