SVETE MAŠE
od 31. julija do 7. avgusta 2022
18. NEDELJA MED LETOM

NEDELJA

8.00

za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije

31. JULIJ
sv. Ignacij Lojolski, duhovnik

10.00 v zahvalo za zlato poroko Antona in Katarine Baša

PONEDELJEK
1. AVGUST
sv. Alfonz M. Ligvorij, škof in c. učitelj

19.00 za +Marijo Kegl, 30. dan
za +Marijo Ajlec iz Selišč

TOREK
2. AVGUST
sv. Evzebij iz Vercellija, škof

19.00 za +Marjo Marič, dar. prijateljica Hilda Žalar
za +Adolfa Vrbančiča

SREDA
3. AVGUST
sv. Konrad, redovnik

ČETRTEK
4. AVGUST
sv. Janez M. Vianney, arški župnik

19.00 za +sestro Ančko in moža Franca Recek
za +Marjana Karba
PRVI ČETRTEK
19.00 za +Ferdinanda Bračko
za +Otilijo Krauthaker
PRVI PETEK
16.00 v domu starejših: za +brata Petra Jakopina

PETEK
5. AVGUST

19.00 za +moža Janeza Ščapa in vse ++Ščapove

Marija Snežna (Nieves)

SOBOTA
6. AVGUST
Jezusova spremenitev na gori

NEDELJA

PRVA SOBOTA
19.00 za +Marijo in Alojza Kerec in Marijo, Franca in Alojza Kuzma iz Petanjec
za zdravje
19. NEDELJA MED LETOM
8.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije

7. AVGUST
sv. Sikst II., papež in mučenec

10.00 za +Stanislava Krambergerja
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18. NEDELJA, 31.07.2022

… dogajanja, novice, napo vedi,
vabila …



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



V četrtek prvi četrtek. Vabljeni k molitvi za nove duhovne poklice pol ure pred sv. mašo.



V petek prvi petek – obisk bolnikov po domovih (prosim bolnike prijavite). Popoldan sv. maša v domu starejših ob
16. uri.



V soboto prva sobota. Po sv. maši češčenje Najsvetejšega. Prav tako v nedeljo pred obema sv. mašama.



V nedeljo prva nedelja v mesecu – nabirka namenjena za poplačilo dolga obnove cerkve.



Hvala vernikom iz Kepelske ceste za čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Bog povrni. V tem tednu vabimo vernike
Radenec – vzhod in zahod. Bog povrni tudi vsem, ki ste pripravili Anino žegnanje (ozvočenje, klopi, okrasitev,
sodelovanje pri sv. maši...).



Verski tisk: Družina, Don Bosko.



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, Makole in Juršince. Prijavite se lahko v župnijski pisarni.
Cena s kosilom 25 EUR.

http://www.zupnija-radenci.com

