
 

 

                    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   

 

PONEDELJEK   

16. MAJ 19.00 za +Janka Kolbla iz Radenec 

sv. Janez Nepomuk, duhovnik in muč.   

 
TOREK   

  17. MAJ 19.00 za +Majdo Koša 

sv. Jošt, puščavnik   

                                                         

SREDA   

18. MAJ 19.00 za +Ferdinanda Bračko, 30. dan 

sv. Janez I., papež   

                            

ČETRTEK   

19. MAJ 19.00 za srečno zadnjo uro 

sv. Peter Celestin, papež   

                            
PETEK   

20. MAJ 19.00 za +očeta Antona in mamo Marijo Brunčič 

sv. Hilarij, škof   

                              
SOBOTA   

21. MAJ 19.00 za +Antonijo Dokl   

sv. Teobald, škof   

                              6. VELIKONOČA NEDELJA 

NEDELJA 8.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

22. MAJ 10.00 za +Ferdota in Ano Jauk 

sv. Marjeta Kasijska, redovnica   

SVETE MAŠE 
od  15. do 22. maja 2022 



 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 Danes nedelja družine. 

 V mesecu maju vabljeni k šmarnicam. 

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

 V nedeljo 6. velikonočna nedelja. Ob 10. uri bo tudi krst. Otroci prinesite s seboj tudi rožice v šopku s katerim boste 
spremljali novega Božjega otroka. 

 Hvala staršem provoobhajancev čiščenje in krašenje cerkve ta teden in košnjo trave. Bog povrni. V tem tednu 
vabimo vernike iz Boračeve. Bog povrni tudi Toplakovim za darovane rože, gospe Anici za darovano zemljo in vsem, 
ki ste posadili rože. 

 Verski tisk: Družina, Žarek dobrote. 

 Mladina vabljena na duhovno-družabne počitnice na Pag in Ankaran. Več na plakatu v predprostoru cerkve. 

 Vabljeni tudi na romanje v Rim (22-25. junija - organizacija g. Sandi, 031/276-590), Lurd (17-21. junija – organizacija 
Aritours, 02/252-16-19). 

 Tednik Družina praznuje 70-letnico izhajanja. Ob tem jubileju se uredništvo zahvaljuje za zvestobo vsem bralcem in 
naročnikom. Tednik Družina je že desetletja zanesljiva leča, skozi katero slovenski kristjani presojamo svet in naš 
čas, je zvesti spremljevalec in trdna opora v nepredvidljivosti sodobnega časa. Zato se skupaj veselimo okroglega 
jubileja Družine! Vabimo vas, da ob izhodu vzamete zloženko, na katero napišete svoj naslov. Založba Družina pa 
vam bo en mesec podarila Družino brezplačno. Ob tem pa boste dobili tudi še zveneče darilo – zvonček. Naslov 
lahko zaupate tudi po telefonu: 01/360-28-28 ali pošljete SMS ali na e-pošto: narocila@druzina.si 

 V tem tednu smo v Veržeju pokopali duhovnika in misijonarja Avgusta Horvata (misijonarja v Burundiju in Ruandi in 
tudi duhovnika na Kapeli). 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 

 

 

5. VELIKONOČNA NEDELJA, 15.05.2022 
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