
 

 

                      19. NEDELJA MED LETOM 

NEDELJA 8.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

7. AVGUST   

sv. Sikst II., papež in mučenec 10.00 za +Stanislava Krambergerja 

 

PONEDELJEK   

8. AVGUST 19.00 za +Ernesta Omarja 

sv. Dominik, duhovnik  za +Janka Kolbla 

 
TOREK   

  9. AVGUST 19.00 za +Andrejo Jelen iz Radenec 

sv. Edit Stein, mučenka, soz. Evrope  za +Ivana Rihtariča 

                                                       

SREDA   

10. AVGUST 19.00 za +Matildo Cigan, dar. družina Hajdinjak 

sv. Lovrenc, mučenec  za +Marijo Marič, dar. Bojana z družino 

                             

ČETRTEK   

11. AVGUST 19.00 po namenu 

sv. Klara (Jasna), red. ustanoviteljica  za +Petra Mlinariča 

                             
PETEK   

12. AVGUST 19.00 za +Antona Senčarja, 7. dan 

sv. Ivana Šentalska, vdova  za +Ano Bračko 

                               
SOBOTA   

13. AVGUST 19.00  za +Marijo Ajlec iz Selišč 

sv. Poncijan, papež, in Hipolit, duhovnik   za +Mijo Smodiš 

                              20. NEDELJA MED LETOM 

NEDELJA 8.00 za +moža Vladota Fiala, obl. 

14. AVGUST  za +očeta Rudolfa Bergleza, obl. 

sv. Maksimilijan Kolbe, duh. in mučenec 10.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

SVETE MAŠE 
od 7. do 14. avgusta 2022 



 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 Danes je prva nedelja v mesecu – nabirka namenjena za poplačilo dolga obnove cerkve. Bog povrni za vaš dar. 

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

 V četrtek je god sv. Klare. Pri sestrah klarisah v Turnišču je žegnanje: sv. maši bosta ob 6. uri zjutraj in ob 17. uri 
popoldan. Lepo vabljeni! 

 Hvala vernikom Radenec – vzhod in zahod za čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Bog povrni. Bog povrni tudi vsem, 
ki ste kosili travo. V tem tednu vabimo vernike Gubčeve ceste.  

 V soboto valjeni očetje udeležencev oratorija ob 8. uri zjutraj, da bi vse pripravili za oratorij (šotor, mize, klopi, 
ograjo). 

 Verski tisk: Družina, Kraljica Miru, Prijatelj in Don Bosko. 

 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. 

 V tem tednu smo se poslovili od +Antona Senčarja. Jutri (v ponedeljek) bo pogreb +Andreje Jelen ob 14. uri v 
Radencih. 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 

 

 

19. NEDELJA, 07.08.2022 

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

