
  

 

                    VELIKA NOČ – GOSPODOVO VSTAJENJE 

NEDELJA 7.00 vstajenjska procesija, nato maša za +Alojza in Marijo Kerec,  

17. APRIL 10.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

sv. Simon Barsabejski, škof in mučenec   

VELIKONOČNI PONEDELJEK 

PONEDELJEK 8.00 za +Terezijo Dlouhy 

18. APRIL 19.00 za +Matildo Cigan, dar. hčerka Slavica in sin Pištek 

sv. Evzebij, škof   

 
TOREK   

 19. APRIL 19.00 za +Janeza Dokla, ob rojstnem dnevu in za +Antonijo Dokl 

sv. Leon IX, papež   

                                                         

SREDA   

20. APRIL 19.00 za ++starše Otico in Jožefa Šrklec 

sv. Teotim (Teo), misijonar   

                            

ČETRTEK   

21. APRIL 19.00 za +Ivana Rihtariča iz Turjance, 30. dan 

sv. Anzelm, škof in cerkveni učitelj   

                            
PETEK   

22. APRIL 19.00 za +Jakoba Klemenčiča, ob rojstnem dnevu 

sv. Hugo, škof v Grenoblu   

                              
SOBOTA   

23. APRIL 19.00 za ++starše Terezijo in Avgusta Pelc in +brata Mirka 

sv. Jurij, mučenec   

                           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 

SVETE MAŠE 
od  17. do 24. aprila 2022 



 

 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 Danes nabirka namenjena za kurjavo v cerkvi. Bog povrni za vaš dar. 

 Jutri velikonočni ponedeljek. Sv. maši: ob 8.00 in zvečer ob 19. uri. Zaradi praznika ni verouka. Otroci pridite k sv. 
maši.  

 Reden verouk od torka naprej. 

 V petek (22.04.2022) začetek birmanske devetdnevnice. Ta dan bo tudi srečanje birmancev, staršev in botrov z g. 
škofom ob 18. uri v cerkvi. Bodite 15 minut prej v cerkvi. 

 Gospod škof se bo tudi srečal s člani ŽPS in člani gospodarskega sveta ob 17. uri (v učilnici). 

 V soboto koncert Vokalne skupine Svetega Mihaela po sv. maši. 

 Naslednjo nedeljo je 2. velikonočna (bela) nedelja in nedelja Božjega usmiljenja. Od 9. ure naprej možnost za sv. 
spoved, ob 10. sv. maša, med katero bomo mazilili bolnike. Na nedeljo Božjega usmiljenja se bomo ta teden vsak 
večer po večerni sv. maši pripravljali z molitvijo k Božjemu usmiljenju. Lepo vabljeni! 

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

 Hvala vernikom iz naselja Jelovica za čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Bog povrni. V tem tednu vabimo vernike 
iz Turjanec. Hvala tudi može, ki so naredili in postavili presmec. Bog povrni. 

 Verski tisk: Velikonočna Družina, Magnificat, Don Bosko, Misijonska obzorja. 

 V tem tednu smo se poslovili od +Adofla Vrbančiča iz Šratovec in Terezije Dlouhy iz Boračeve. Molimo za naše 
rajne: Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu... 

 Želimo vam blagoslovljene in mirne velikonočne praznike. 

 

 

 

http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

 

 

VELIKONOČNA NEDELJA, 17.04.2022 

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

