SVETE MAŠE
od 3. do 10. julija2022
14. NEDELJA MED LETOM –

NEDELJA

8.00

3. JULIJ

ŽE G NA N J E V R AD EN C I H

Bogu v zahvalo za 45 let poroke
za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije

sv. Tomaž, apostol

10.00 v zahvalo za zlato poroko Ivana in Sofije Kos

PONEDELJEK
4. JULIJ

19.00 za +ženo Jožico Gregor, obl.
za +Marijo Kegl

sv. Urh, škof

TOREK

8.00

5. JULIJ
sv. Ciril in Metod

za +Petra Mlinariča iz Šratovec

19.00 za +Andreja Fišerja
za +Janka Kobla iz Radenec

SREDA
6. JULIJ
sv. Marija Goretti, devica in muč.

19.00 za +Zvonko Kolbl, 30. dan
za +Ernesta Omarja

ČETRTEK
7. JULIJ
Anton Zaccaria, duh. in redovnik

19.00 za +Otilijo Kratuhaker, 30. dan
za +Frančiško Antonič, obl.

PETEK
8. JULIJ
sv. Prokopij Palestinski, škof in muč.

19.00 za +Antonijo Dokl
za +Ferdinanda Bračka

SOBOTA
9. JULIJ
sv. Avguštin Zhao Rong in kitajski muč.

NEDELJA

10. JULIJ
sv. Amalija, redovnica

19.00 za +Marijo Marič, 30. dan
za +Liljano Popovič, dar. nečakinja Siva z družino
15. NEDELJA MED LETOM
8.00 ++starše Alojza in Ljudmilo Hamler, obl.
za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije
10.00 za +Štefana Smodiša, obl.

a

14. NEDELJA, 03.07.2022 –

ŽEGNANJE V RADENCIH

… dogajanja, novice, napo vedi,
vabila …



Danes pri nas župnijsko žegnanje, ko obhajamo praznik na čast sv. Cirilu in Medtodu – zavetniku naše župnije.
Današnja nabirka namenjena za poplačilo dolga obnove cerkve. Bog povrni za vaš dar.



V torek je praznik sv. Cirila in Metoda – slovanska apostola in sozavetnika Evrope ter zavetnika naše župnijske
cerkve. Sv. maši ob 8. in 19. uri. Po večerni sv. maši češčenje Najsvetejšega in nato molitve za posameznike.



V četrtek češčenje Najsvetejšega pred sv. mašo (pribl. 30 minut).



Hvala vernikom iz Turjanec za čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Bog povrni. Bog povrni tudi vsem, ki ste pokosili
travo in uredili okolico. V tem tednu vabimo vernike Radenec Sever in bloki.



Verski tisk: Magnifikat in nove Poti k Bogu.



Prijavnica za oratorij v predprostoru cerkve. Prijavite se lahko tudi elektronsko – povezavo na župnijski spletni strani.



V tem tednu povabljeni k sv. spovedi – vsak dan pol ure pred sv. mašo. Povabite tudi otroke in mladino k sv. maši in
spovedi.
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http://www.zupnija-radenci.com

