
  

 

                   2. VEL. (BELA) NEDELJA IN NED. BOŽJEGA USMILJENJA 

NEDELJA 8.00 za +Matildo Steyer 

24. APRIL  za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

sv. Fidelis iz Sigmaringena, duh. in muč. 10.00 za Gabrijela Bačiča 

 

PONEDELJEK   

25. APRIL 19.00 za +mamo Marijo Kofjač, obl. 

sv. Marko, evangelist   

 
TOREK   

 26. APRIL 19.00 za +Janka Kolbla, 30. dan 

Sv. Marija, Mati dobrega sveta   

                                                         

SREDA   

27. APRIL 19.00 za +Ferdinanda Bračka, 7. dan 

sv. Cita, dekla in devica   

                            

ČETRTEK   

28. APRIL 19.00 za +Adolfa Vrbančiča 

sv. Peter Chanel, duh. in mučenec   

                            
PETEK   

29. APRIL 19.00 za +botro Marijo Visinski, dar. nečakinja Marijica z družino 

sv. Katarina Sienska, dev. in c. učiteljica   

                              
SOBOTA   

30. APRIL 19.00 za ++družini Fekonja in Verbančič in +mamo Emilijo, obl. 

sv. Pij V., papež   

                              3. VELIKONOČA NEDELJA 

NEDELJA 8.00 za +Lovrenca Kegla, obl. in +mamo Marijo in ves ++rod 

1.MAJ 10.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

sv. Jožef Delavec  za +Marijo, obl. in +Friderika Fašalek 

SVETE MAŠE 
od  24. aprila do 1. maja 2022 



 

 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 Danes nedelja Božjega Božjega usmiljenja. 

 Verouk bo ta teden samo v ponedeljek, ostale dni pa ne. Drugi teden pa bomo verouk začeli v torek. 

 Naslednjo nedeljo je 3. velikonočna nedelja, praznik svetega Jožefa Delavca in začetek Marijinega meseca majnika. 
Nabirka za poplačilo dolga obnove cerkve. Ob 10. uri pri nas slovesnost sv. birme.  

 Hvala vernikom iz Turjanec za čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Bog povrni. V tem tednu vabimo starše 
birmancev. Hvala tudi možem, ki so naredili in postavili presmec. Hvala tudi vsem, ki ste sodelovali pri praznikih: 
ministrantom in ministrantskima voditeljema, organisotma, bralcem, vsem, ki ste molili, zakurili ogenj, postavili in 
okrasili Božji grob, sodelovali pri procesiji, darovalcem za darove, vsem, ki ste pripravili kapelice ob blagoslovu 
velikonočnih jedi, fotografu in vsem ostalim, ki ste lepo sodelovali. Bog povrni. 

 Verski tisk: Mavrica, Magnificat, Don Bosko, Misijonska obzorja. 

 V tem tednu smo se poslovili od +Ferdinanda Bračka iz Radenec. Molimo za naše 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. VEL. (BELA) NEDELJA, NED. BOŽJEGA USMILJENJA, 24.4.2022 
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