SVETE MAŠE
od 12. do 17. junija 2022
NEDELJA SVETE TROJICE

NEDELJA

8.00

12. JUNIJ
sv. Eskil, mučenec

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

PONEDELJEK
13. JUNIJ

19.00 za +Ireno Jaušovec, 7. dan

sv. Anton Padovanski, red. in c. uč.

TOREK
14. JUNIJ

19.00 za +Otilijo Krauthaker iz Radenec, 7. dan

Valerij in Rufin, mučenca

SREDA
15. JUNIJ

19.00 za +Rozino Antolin, dar. družina Faršang

sv. Vid, mučenec

ČETRTEK
16. JUNIJ

SVETO REŠNJE TELO IN SV. REŠNJA KRI
8.00 za +Petra Mlinariča iz Šratovec
19.00 za +Adolfa Verbančiča iz Šratovec

sv. Beno iz Meissna, škof

PETEK
17. JUNIJ

19.00 za +Marijo Marič iz Radenec, 7. dan

sv. Albert, tretjerednik

SOBOTA
18. JUNIJ

19.00 za +Kristino Klemenčič, dar. hčerka Danica

sv. Gregor Janez Barbarigo, škof

NEDELJA

19. JUNIJ
sv. Nazarij, prvi koprski škof

12. NEDELJA MED LETOM
8.00 za +očeta Franca in mamo Alojzijo Rožman in sina Petra
10.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije
14.00 v Šratovcih: za žive in ++vaščane Šratovec
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NEDELJA SVETE TROJICE, 12.06.2022

… dogajanja, novice, napo vedi,
vabila …



Danes nabirka namenjena za semenišče in bogoslovje. Bog povrni za vaš dar.



Danes (v nedeljo) bodo otroci dobili spričevala. Starši spričevala poglejte in podpišite. Spričevala oz. potrdila boste
prinesli k vpisu verouka 3. septembra (začetek verouka bo 5. septembra).



V mesecu juniju vabljeni k vrtnicam – češčenje Jezusovega Srca.



V torek češčenje Najsvetejšega po sv. maši (pribl. 30 minut).



V četrtek je zapovedani praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi. Sv. maši bosta ob 8.00 in ob 19.00. Pred sv. mašo
češčenje Najsvetejšega. Po večerni sv. maši bo tudi procesija, med katero bomo posebej molili blagoslov našega
kraja, naših polj, vinogradov, vrtov in gozdov in našega dela. Otroci prinesite s seboj cvetje, ki ga boste trosili v čast
Jezusu. K sv. maši in procesiji posebej valjeni provoobhajanci – zahvala Jezusu za prvo sv. obhajilo, pa tudi tisti, ki
boste drugo leto šli k prvemu obhajilu. Priprava oltarjev: 1. ministranti, 2. Šratovci in 3. Rihtarovci.



Hvala vernikom Radenec Vzhod in Zahod za čiščenje in krašenje cerkve ta teden in dvema prostovoljcema za košnjo
trave. Bog povrni. V tem tednu vabimo vernike iz Gubčeve ceste.



Verski tisk: Družina, Naša družina, Praznična, Prijatelj, Kraljica miru.



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).



V tem tednu smo se poslovili od +Zvonke Kolbl, +Irene Jaušovec, +Otilije Krauthaker. Za +Marijo Marič iz Radenec
bodo molitve danes (nedelja) zvečer ob 19. uri v cerkvi, pogreb v ponedeljek ob 14. uri v Radencih s sv. mašo.
Molimo za rajne: Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu.

http://www.zupnija-radenci.com

