
 

 

                   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 in za +Janeza in Marijo Horvat 

 

PONEDELJEK   

2. MAJ 19.00 za +Marijo Domanjko, obl. 

sv. Atanazij, škof in c. učitelj  za +Marijo Ajlec 

 
TOREK   

  3. MAJ 19.00 za +Ano Leben, dar. družina Rihtarič iz Boračeve 

Sv. Filip in Jakob ml., apostola  za +Ano Bračko, dar. družina Antolič 

                                                         

SREDA   

4. MAJ 19.00 za +Kristino Klemenčič, dar. Tomaž Horvat z družino 

sv. Florian (Cvetko), mučenec   

                           PRVI ČETRTEK 

ČETRTEK   

5. MAJ 19.00 za +Ernesta Omarja 

sv. Gotard, menih in škof   

                           PRVI PETEK 
PETEK 16.00 v domu starejših: za vse žive in ++Kocbekove in duše v vicah 

6. MAJ 19.00 za +Matildo Cigan, dar. sestra Angela z Rudekom 

sv. Domink Savio, zavetnik ministrantov   

                             PRVA SOBOTA 

SOBOTA   

7. MAJ 19.00 za +Anico Vrbančič, obl. 

sv. Gizela, opatinja   

                              4. VELIKONOČA NEDELJA, DOBRI PASTIR 

NEDELJA 8.00 za +mamo Zofijo Vidovič 

8. MAJ 10.00 za +Franca Breznika, ob rojstnem dnevu, dar. sestra Ivica 

sv. Bonifacij IV., papež 12.00 v Rihtarovcih: za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

SVETE MAŠE 
od  1. do 8. maja 2022 



 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 Danes nabirka namenjena za poplačilo dolga obnove cerkve. Ob 10. uri slovesnost sv. birme. 

 Z mesecem majem začenjamo šmarnično pobožnost. Radi se zbirajte ob kapelicah, pa tudi tukaj v cerkvi. Otroci 
boste dobili tudi posebne listke. Prosim, da za vsako vas tudi vzamete listke in knjigo v zakristiji. 

 Od torka naprej reden verouk. 

 V torek češčenje Najsvetejšega po sv. maši in v četrtek pred sv. mašo (pribl. 30 minut). 

 V sredo je god sv. Florjana, zavetnika gasilcev. Med sv. mašo blagoslov gasilcev. 

 V četrtek prvi četrtek. K molitvi rožnega venca in sv. maši pridite prvoobhajanci s starši – to je tudi začetek tako 
imenovane prvoobhajanske devetdnevnice. 

 V petek prvi petek. Obisk bolnikov po domovih. Prosim, sporočite za obisk bolnikov. Popoldan ob 16. uri sv. maša 
v domu starejših. Ta dan goduje sv. Dominik Savio, zavetnik ministrantov. Po večerni sv. maši seja ŽPS. 

 V soboto prva sobota. Po sv. maši češčenje Najsvetejšega za nove duhovne poklice ob glasbeni spremljavi skupine 
Veselje. 

 V nedeljo – nedelja Dobrega Pastirja. Češčenje Najsvetejšega za nove duhovniške, redovniške in misijonarske 
poklice pred sv. mašama. Ob 12. uri žegnanje v Rihtarovcih. 

 Hvala staršem in nekaterim birmancem za čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Hvala tudi možem, ki ste pokosili 
travo. Bog povrni. V tem tednu vabimo vernike Radenec – sever in bloki. 

 Verski tisk: Družina, Ognjišče in Mavrica. 

 Pred nami je teden molitve za nove duhovne poklice. Vsak dan bomo tudi v cerkvi, molite tudi doma. Molimo tudi 
zdaj: 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 

 

 

3. VELIKONOČNA NEDELJA, 24.4.2022 

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

