
 

 

                      13.  NEDELJA  MED  LETOM  
NEDELJA 8.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

26. JUNIJ 10.00 za +Mijo Smodiš 

sv. Ciril Aleksandrijski, škof in c. uč.  za +mamo Emo Mencigar, obl. in očeta Karla 

 

PONEDELJEK   

27. JUNIJ 19.00 za ++Nevenko, Jagodo, Viktorijo in Josipa Trojnar in  

sv. Ema Krška, kneginja  Ljerko in Mrikota Budak 

 
TOREK   

  28. JUNIJ 19.00 za +očeta Danijela in mamo Rozalijo Žižek in ++rod 

sv. Irenej Lyonski, škof in c. učitelj   

                                                      PETER IN PAVEL – APOSTOLA - PRAZNIK  

SREDA 8.00  za ++starše Frido in Maksa Petretič, dar. hčerka Frida Kaba 

29. JUNIJ 19.00 za ++starše Krajnc, brata Štefana in duhovnika Ivana 

sv. Peter in Pavel, apostola   

                           ČETRTEK PRED PRVIM PETKOM 
ČETRTEK   

30. JUNIJ 19.00 za +mamo Verono in očeta Jožeta Bračič in ++sorodnike 

prvi mučenci rimske Cerkve   

                           PRVI PETEK PETEK 16.00 v domu starejših:  za +sina Andreja in moža Franca Hren 

1. JULIJ 19.00 za +Ireno Jaušovec, 30. dan 

sv. Estera, svetopisemska žena   

                             PRVA SOBOTA  SOBOTA   

2. JULIJ 19.00  za +Staneta Mir-a 

sv. Janez Frančišček Regis, duhovnik   za +Marijo Domajnko 

                              14.  NEDELJA  MED  LETOM  – ŽEGNANJE V RADENCIH  
NEDELJA 8.00 Bogu v zahvalo za 45 let poroke 

3. JULIJ  za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

sv.Tomaž, apostol 10.00 v zahvalo za zlato poroko Ivana in Sofije Kos 

SVETE MAŠE 
od  26. junija do 3. julija2022  



 

 … dogajanja, novice,  napo  vedi,  

vabila … 

 

 Današnja nabirka je solidarnostna. Bog povrni za vaš dar. 

 V mesecu juniju vabljeni k vrtnicam – češčenje Jezusovega Srca. 

 V  ponedeljek  zvečer  vabljeni  k  molitvi  v  naši  dekaniji  za  nove  duhovniške,  redovniške  in  misijonarske  poklice  v 
Ljutomer. Molitev bo od 20. ure do 8. ure zjutraj. 

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

 V sredo je praznik apostola Petra in Pavla. Sv. maši bosta ob 8. in ob 19. uri. Ta dan je nabirka namenjena za Vatikan. 

 V četrtek je četrtek pred prvim petkom. Pred sv. mašo molitev za nove duhovne poklice. 

 V petek prvi petek. Obisk bolnikov po domovih (bolnike prosim prijavite). Ob 16. uri sv. maša v domu starejših. 
Vabljeni k sv. spovedi pred sv. mašo. 

 V soboto prva sobota. Po sv. maši češčenje Najsvetejšega. 

 Naslednjo nedeljo je pri nas žegnanje. Nabirka bo namenjena za poplačilo dolga obnove cerkve. 

 Hvala vernikom iz naselja Jelovica za čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Bog povrni. V tem tednu vabimo vernike 
iz Turjanec.  

 Verski tisk: Družina – novomašna. 

 oklic: Matej Andrejč in Betina Zamuda 

 Umrla je Marija Kegel, doma iz Šratovec (bivala v Nemčiji). Pogreb bo v petek ob 11. uri v G. Radgoni. Molimo za 
rajne: 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 

 

 

13.  NEDELJA  MED  LETOM,  26.06.2022 
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