
 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 Ta teden reden verouk. Otroci k verouku prinesite škatlice Otroci za otroke (tisti, ki še niste prinesli). 

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

 Zakonci vabljeni na srečanje zakoncev v Kančevce, ki bo v nedeljo, 30. januarja. Zaradi korona-virusa bo po Zoomu 
ob 17. uri. Osrednji gost srečanja in predavatelj bo p. Vili Lovše, ki bo spregovoril na temo Ljubezen in spoštovanje. 
Več informacij na spletni stani ali na plakatu v cerkvi. 

 Hvala vernikom iz Kapelske ceste za čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Bog povrni. V tem tednu vabimo skupino 
Vzhod - Zahod. 

 Verski tisk: Stopinje (12€), Družina, Magnificat in novi Don Bosco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

 

 

3. NEDELJA MED LETOM, NEDELJA BOŽJE BESEDE, 23.01.2022 

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


 

                           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   

 

PONEDELJEK   

24. JANUAR 19.00 za +Franca Antoliča, dar. Martina in Manica Karba 

sv. Frančišek Saleški, škof in c. učitelj   

 
TOREK   

 25. JANUAR 19.00 za +Ano Bračko, dar. družina Čuk 

spreobrnitev apostola Pavla   

 

SREDA   

26. JANUAR 19.00 za +Petra Mlinariča iz Šratovec 

sv. Timotej in Tit, škofa   

            

ČETRTEK   

27. JANUAR 19.00 za +Ernesta Omarja 

sv. Angela Merici, ustanoviteljica uršulink   

                                   
PETEK   

28. JANUAR 19.00 za +Karolino Zver, dar. družina Tompa, Berden in Trstenjak 

sv. Tomaž Akvinski, duhovnik. in c. učitelj   

                                      
SOBOTA    

29. JANUAR 19.00 za +mamo, obl. in očeta in brata Škrlec in +svakinjo 

sv. Konstanicj, škof   

                                 4. NEDELJA MED LETOM 

NEDELJA 8.00 za ++starše Žunič, sestri in brata ter ves ++rod 

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

sv. Martina, mučenka  za +Ano Matjašec iz Boračeve 

SVETE MAŠE 
od  23. do 30. januarja 2022 


