
 

 

               4. VELIKONOČA NEDELJA, NEDELJA DOBREGA PASTIRJA 

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 

 

PONEDELJEK   

9. MAJ 19.00 za +Stanislava Dietnerja, obl. 

sv. Izaija, prerok   

 
TOREK   

  10. MAJ 19.00 za +Ivana Kosa in vse ++iz družine Kos 

Sv. Janez Avilski, duhovnik in c. učitelj  za +mamo Marijo Antonič, dar. hčerka Lidija 

                                                         

SREDA   

11. MAJ 19.00 za +Stanislavo in Jožefa Gros 

sv. Pankracij, mučenec   

                            

ČETRTEK   

12. MAJ 19.00 za +Rozino Antolin, dar. družina Faršang 

sv. Leopold Mandić, redovnik   

                            
PETEK   

13. MAJ 19.00 za +mamo Antonijo Mlinarič ob rojstnem dnevu in +očeta Mateja ter 

Fatimska Mati Božja  ++stare starše 

                              
SOBOTA   

14. MAJ 19.00 za +Aleksandro Progar, ob 100 rojstnem dnevu, za +moža in očeta   

sv. Bonifacij, mučenec  Jožeta Mesiček, obl. in mamo Ciliko, dar. domači 

                              5. VELIKONOČA NEDELJA, - PRVO SV. OBHAJILO 

NEDELJA 8.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

15. MAJ 10.00 za +Alojza in +Justino  in +Karla Kuzmič 

sv. Izidor, kmet – svetovni dan družine   

SVETE MAŠE 
od  8. do 15. maja 2022 



 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 V mesecu maju vabljeni k šmarnicam 

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

 V nedeljo je 5. velikonočna nedelja ob 10. uri pri nas prvo sveto obhajilo. 

 Hvala vernikom Radence – sever in bloki za čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Bog povrni. V tem tednu vabimo 
ste za čiščenje in krašenje odgovorni starši prvoobhajancev. Čiščenje cerkve v petek ob 16. uri. Prav tako tudi 
pokosite travo. 

 Verski tisk: Družina in Mavrica. 

 Danes je nedelja Jezusa - Dobrega Pastirja. Molimo za duhovne poklice: Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu... 

 Zloženke – Molimo za nove duhovne poklice – lahko se prijavite za molitev. 

 

 

 

 

http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

 

 

4. VELIKONOČNA NEDELJA – DOBRI PASTIR, 8.5.2022 

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

