6. POSTNA, CVETNA NEDELJA, 10.04.2022

… dogajanja, novice, napo vedi,
vabila …



Ta tedne veliki teden. Ni verouka. Vsi otroci se udeležite velikonočnih obredov (četrtek, petek, sobota in nedelja).



V torek in sredo bo prišel vsaj še en duhovnik za sv. spoved. Lepo vabljeni, da v tem času opravite sv. spoved. V
torek češčenje Najsvetejšega po sv. maši (pribl. 30 minut).



V četrtek veliki četrtek. Dopoldan bomo duhovniki skupaj s škofom blagoslovili sv. olja pri krizmeni sv. maši v stolni
cerkvi v M. Soboti ob 9. uri. Lepo vabljeni tudi ostali verniki. Zvečer je sv. maša ob 19. uri. Pri sv. maši sodelujejo
prvoobhajanci.



V petek – veliki petek. Strogi post. Ob 15. uri križev pot. Ta dan ni sv. maše, ampak so obredi velikega petka ob 19.
uri (branje pasijona – trpljenja našega Gospoda Jezusa Kristusa, češčenje križa in sv. obhajilo).



V soboto molitev pri Božjem grobu in blagoslov velikonočnih jedi.

Molitev pri Božjem grobu

a
MINISTRANTI in ANIMATORJI

10.00 – 10.30

BORAČEVA – ZGORNJI DEL

10.30 – 11.00

e

BORAČEVA – SPODNJI DEL

11.30 – 12.00

u

ŠRATOVCI

12.00 – 12.30

MOLITVENA SKUPINA in
VESELJE

12.30 – 13.00

ŽIVI ROŽNI VENEC

13.00 – 13.30

RADENCI – SEVER (preko proge)

14.00 – 14.30

n

a

RADENCI – JUG (na tej strani proge) 14.30 – 15.00
TURJANCI

15.00 – 15.30

RIHTAROVCI

15.30 – 16.00

PRVA, DRUGA IN TRETJA
ZAKONSKA SKUPINA

16.0 – 16.30



Blagoslov velikonočnih jedil:
-

V župnijski cerkvi ob 11.00, 13.30 in 16.30
Senecura – dom ob 11.30,
v Trujancih ob 12.30,
v Rihtarovcih ob 13.00,
v Boračevi (kapelica pri Lebnovih) ob 14.15,
v Boračevi (kapelica v vasi) ob 15.00,
v Šratovcih ob 15.45.

Molitev ob velikonočni mizi
Oče naš... Zdrava Marija...
Gospod Jezus Kristus. S krstom smo bili potopljeni v tvojo smrt in vstajenje. Hvala ti, ker si naš Odrešenik. Obdari
nas s svojim blagoslovom, da bi veselje nad našim odrešenjem, ki ga bo velikonočni mizi praznično podoživljamo,
znali prinašati tudi drugim.
Slava Očetu... Amen.



V soboto zvečer velikonočna vigilija. Ta dan s seboj prinesite tudi (krstne) sveče, ker bomo obnovili krstne obljube.
Med sv. mašo bodo birmanci oddali prijavnice za sv. birmo in list z odgovori in vprašanji g. škofu.



V nedeljo je praznik velike noči – Jezusovega vstajenja od mrtvih – največjega krščanskega praznika. Ob 7. uri
vstajenjska procesija, nato sv. maša. Sv. maša še bo ob 10. uri. Ta dan moramo biti vsi pri sv. maši.



Mladino vabimo na škofijsko romanje v Međugorje ob 27. do 30. aprila. Prijave na škofijski spletni strani.



Hvala vernikom iz Gubčeve ceste za čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Bog povrni. V tem tednu vabimo vernike
iz naselja Jelovica.



Verski tisk: Don Bosko, Misijonska obzorja, Žarek dobrote, Družina, Mavrica, Poti k Bogu, Prijatelj.



Prejšnjo nedeljo smo zbrali 695,57€ za poplačilo dolga za obnovo cerkve. Dolga je še 5.389,60€.



Zvečer ob 19. uri srečanje 2. zakonske skupine.



Umrl je Adolf Vrbančič iz Šratovec. Pogreb bo v četrtek ob 15. uri v Radencih. Molitve pa danes (nedeljo) ob 19. uri
v cerkvi. Molimo za naše rajne: Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu...

http://www.zupnija-radenci.com

SVETE MAŠE
od 10. do 17. aprila 2022

6.
NEDELJA

8.00

10. APRIL

POSTNA , CVETNA NEDELJA

za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije

10.00 za +Jožefa Flegarja iz Boračeve
za +Mijo Smodiš

sv. Domnij (Domen), škof in mučenec

PONEDELJEK
11. APRIL

19.00 za +Janka Puklavca, ob rojstnem dnevu

sv. Gema (Biserka) Galgani, laikinja

TOREK
12. APRIL

19.00 za +Ernesta Omarja

sv. Julij I., papež

SREDA
13. APRIL

19.00 za +Rozino Antolin, dar sestrični Gizika in Marička

sv. Ida, redovnica

VELIKI ČETRTEK

ČETRTEK
14. APRIL

19.00 za vse žive in ++Kosove

sv. Lidvina, devica

PETEK
15. APRIL

VELIKI PETEK – STROGI POST
15.00 križev pot
19.00 obredi velikega petka – ni sv. maše

sv. Helena (Jelica) Alzaška, kneginja

SOBOTA
16. APRIL

VELIKA SOBOTA
19.00 za vse nerojene otroke

sv. Bernardka Lurška, devica

VELIKA NOČ

NEDELJA

17. APRIL
sv. Simon Barsabejski, škof in mučenec

7.00

–

GOSPODOVO VSTAJENJE

vstajenjska procesija, nato maša za +Alojza in Marijo Kerec,

10.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije

