SVETE MAŠE
od 5. do 12. junija 2022
BINKOŠTNA NEDELJA

NEDELJA

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

8.00

za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije

10.00 za +Stanislava Krambergerja
za +Mijo Smodiš

BINKOŠTNI PONEDELJEK

PONEDELJEK
6. JUNIJ
sv. Matija Mati Cerkve

19.00 za +Ano Leben, dar. hčerka Silva
za +Kristino Klemenčič, dar. hčerka Helena

TOREK
7. JUNIJ
Rebert Newminstrski, opat

19.00 za +Matildo Cigan, dar. brat Franček s Terezijo
za +Terezijo Dlohy

SREDA
8. JUNIJ
sv. Viljem Angleški, škof

19.00 za +Ivana Raihtariča iz Turjanec
za +Ernesta Omarja

ČETRTEK
9. JUNIJ

19.00 za +Ivanko Serec, obl.

sv. Efrem Sirski, diakon in c. učitelj

PETEK
10. JUNIJ

19.00 Bogu v zahvalo za prejete dobrote in blagoslov v družini

sv. Bogumil Poljski, škof

SOBOTA
11. JUNIJ

19.00 za +Zvnoko Kolbl, 7. dan

sv.Barnaba, apostol

NEDELJA

12. JUNIJ
sv. Eskil, mučenec

NEDELJA SVETE TROJICE
8.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije
za +Jožeta Karba, dar. žena Frida
10.00 v zahvalo za prejem sv. birme in Božji blagoslov v življenju
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7. VELIKONOČNA NEDELJA, 29.05.2022

… dogajanja, novice, napo vedi,
vabila …



V mesecu juniju vabljeni k vrtnicam – češčenje Jezusovega Srca.



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



Verouk ta teden samo v četrtek. Vsi otroci pa ta teden pridite k sv. spovedi (katerikoli dan pol ure pred sv. mašo).



V četrtek začetek tridnevnice za devetošolce, ki bodo v nedeljo izpovedali vero.



V nedeljo pri nas izpoved vere naših devetošolcev ob 10. uri in tudi zaključek verouka. Bogu se bomo zahvalili za
veroučno leto. Vsi otroci veroukarji bodo dobili tudi veroučna potrdila oz. spričevala.



Hvala vernikom iz Kepelske za čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Bog povrni. V tem tednu vabimo vernike iz
Racenec Vzhod in Zahod. Možje tudi pokosite travo. K čiščenju in krašenju povabljeni tudi devetošolci.



Verski tisk: Družina.



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).



Umrla je Zvonka Kolbl iz Rihtarovec. Molitev za pokojno bo v nedeljo ob 19. uri v cerkvi. Umrla je tudi Irena Jaušovec
iz Radenec. Molitve za pokojno bodo v ponedeljek po večerni sv. maši, pogreb v torek ob 14. uri na Kapeli. Po
pogrebu bo sv. maša v cerkvi v Radencih. Molimo za rajne: Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu.
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http://www.zupnija-radenci.com

