
 

 

                      16. NEDELJA MED LETOM 

NEDELJA 8.00 za +Valerijo Červič 

17. JULIJ   

sv. Aleš, spokornik 10.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

 

PONEDELJEK   

18. JULIJ 19.00 za +Jerneja Bojneca, obl. in +brata Jurija in prošnja za Božjo pomoč 

sv. Arnold, državnik in škof  za +Petra Mlinariča 

 
TOREK   

  19. JULIJ 19.00 za +Marijo Marič, dar. prijateljica Hedvika 

sv. Makrina Mlajša, devica  za +Ernesta Omarja 

                                                       

SREDA   

20. JULIJ 19.00 za +mamo Marijo in očeta Antona Brunčič 

sv. Apolonij, škof in mučenec  za +Janka Kolbla 

                            

ČETRTEK   

21. JULIJ 19.00 za +Franca Antoliča, dar. Frida Karba 

sv. Danijel, prerok  za +Ferdinanda Bračko 

                            
PETEK   

22. JULIJ 19.00 za zdravje Terezije in Ludvika Gronjec 

sv. Marija Magdalena, spokornica  za +Otilijo Krauthaker 

                              
SOBOTA   

23. JULIJ 19.00 za +mamo Ano Bračko, ob godovnem in rojstnem dnevu 

sv. Brigita Švedska, redovnica  za ++starše Marijo in Izidorja Lehko, brata Ivana in nečakinjo Natašo 

                              16. NEDELJA MED LETOM – KRIŠTOFOVA NEDELJA 

NEDELJA 8.00 za +moža Slavka Šumaka, obl. 

24. JULIJ  v zahvalo in priprošnjo Bogu in Mariji 

sv. Krištof, mučenec 10.00 kapela sv. Ane: za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

SVETE MAŠE 
od 17. do 24. julija 2022 



 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

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

 V nedeljo je Anino žegnanje – sv. maša ob 10. uri v kapelici sv. Ane (ne v cerkvi). Ker je Krištofova nedelja, bo 
blagoslov prevoznih sredstev (avtomobilov, koles...) in nabirka za MIVO – za vozila slovenskih misijonarjev. To 
nedeljo bo tudi žegnanje na Kapeli (god sv. Marije Magdalene) – sv. maša bo na Kapeli ob 9. uri. 

 Hvala vernikom iz Boračeve za čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Bog povrni. V tem tednu vabimo za čiščenje in 
krašenje vernike iz Šratovec.  

 Verski tisk: Družina, 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. 

 Zadnjo nedeljo v avgustu bomo romali na Ptujsko goro. Prijavite se lahko v župnijski pisarni. 

 Umrla je Angela Ščavničar iz Radenec. Pogreb bo v petek ob 11. uri v Radencih. Molitev za dušo +Angele bo v četrtek 
po sv. maši. 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 

 

 

16. NEDELJA, 17.07.2022 

http://www.zupnija-radenci.c/#om

