SVETE MAŠE
od 29. maja do 5. junija 2022
7. VELIKONOČA NEDELJA

NEDELJA

29. MAJ
sv. Maksim Emonski, škof

8.00

za +Anico Orgulič, dar. Anica Klemenčič

10.00 za +brata Jurija in ++starše Ajlec ter +tasta Jakoba
za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije

PONEDELJEK
30. MAJ

19.00 za Božji blagoslov in varstvo v družini Bratkovič

sv. Ivana Orleanska, devica

TOREK
31. MAJ

19.00 za +Pavlino in Ivana Jug, ter ves ++rod

obiskanje Device Marije

SREDA
1. JUNIJ

19.00 za +Tilčko Antolič, dar. Frida Karba

sv. Justin, mučenec

ČETRTEK
2. JUNIJ

PRVI ČETRTEK
19.00 za +Ivana Rihtariča

sv. Marcelin in Peter, mučenca

PETEK
3. JUNIJ

PRVI PETEK
16.00 v domu starejših: za +sina Andreja in moža Franca Hren
19.00 za +brata in ++starše Baša

sv. Karel Lwanga in ugandski muč.

SOBOTA
4. JUNIJ

PRVA SOBOTA
19.00 za +Marijo Ajlec iz Selišč

sv. Peter Veronski, redovnik in muč.

NEDELJA

5. JUNIJ
sv. Bonifacij, mučenec, sv. Igor, knez

BINKOŠTNA NEDELJA
8.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije
10.00 za +Stanislava Krambergerja

7. VELIKONOČNA NEDELJA, 29.05.2022

… 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 torek zaključek šmarnic v cerkvi. Otroci prinesite s seboj tudi listke.



V sredo začetek meseca junija v katerem častimo Jezusovo Srce – vrtnice. Lepo vabljeni.



V četrtek prvi četrtek. Pol ure pred sv. mašo molimo za nove duhovne poklice.



V petek pevske vaje otroškega zbora ob 17.30. V petek prvi petek. Sv. maša tudi v domu ob 16. uri.



Verouk ta teden v ponedeljek in torek. V četrtek ne bo verouka. Otroci pa pridite k sv. spovedi in sv. maši.



V nedeljo je Binkoštna nedelja. Nabirka namenjena za poplačilo dolga obnove cerkve.



Hvala vernikom iz Šratovec za čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Bog povrni. V tem tednu vabimo vernike iz
Kapelske ceste. Možje tudi pokosite travo.
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Verski tisk: Družina, Ognjišče in Mavrica.
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Mladina vabljena na duhovno-družabne počitnice na Pag in Ankaran. Več na plakatu v predprostoru cerkve.
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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).
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http://www.zupnija-radenci.com

