SVETE MAŠE
od 10. do 17. julija 2022
15. NEDELJA MED LETOM

NEDELJA

10. JULIJ
sv. Amalija, redovnica

8.00

++starše Alojza in Ljudmilo Hamler, obl.
za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije

10.00 za +Štefana Smodiša, obl.

PONEDELJEK
11. JULIJ
sv. Benedikt, opat, zavetnik Evrope

19.00 za +Mirka Pelca, dar. sestra Zinka
za zdravje Silve Tomažič

TOREK
12. JULIJ
sv. Mohor in Frotunat, mučenca

19.00 za +moža Cirila Vrabla in +sina Boštjana
za +Ivana Rihtariča

SREDA
13. JULIJ
sv. Henrik II., cesar

19.00 za vse ++Pozničeve
za +Terezijo Dlouhy

ČETRTEK
14. JULIJ
sv. Kamil de Lillis, duhovnik

PETEK

19.00 za +Matildo Cigan, dar Gizela in Jani
za +Adolfa Verbančiča iz Šratovec
19.00 za +Štefana in Terezijo Horvat, dva brata in sestro in

15. JULIJ
sv. Bonaventura, škof in c. učitelj

Novak Mirka in sina iz Petanjec
za +Ano Bračko

SOBOTA
16. JULIJ
Karmelska Mati Božja (Karmen)

NEDELJA

19.00 za ++starše Menhart
za +Marijo Marič, dar. sin Bogdan z družino
16. NEDELJA MED LETOM
8.00 za +Valerijo Červič

17. JULIJ
sv. Aleš, spokornik

10.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije

15. NEDELJA, 10.07.2022

… dogajanja, novice, napo vedi,
vabila …



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



Hvala vernikom Radenec Sever in bloki za čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Bog povrni. Bog povrni tudi vsem, ki
ste sodelovali pri župnijskem žegnanju in darovali ter postregli z dobrotami, pijačo in pecivom. V tem tednu vabimo
za čiščenje in krašenje vernike Boračeve.



Verski tisk: Družina, Poti k Bogu in novi Žarek dobrote.



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.



Danes praznuje 25-letnico duhovništva g. Srečko Fras – župnik v Mali Nedelji. Molimo za jubilanta in tudi druge
jubilante, ter za nove duhovne poklice. Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu...
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http://www.zupnija-radenci.com

