
 

                      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 

                       MARIJINO VNEBOVZETJE - ZAPOVEDANI PRAZNIK 

PONEDELJEK 8.00 za +Marijo Debelak, 7. dan, dar. nečakinja Marta 

15. AVGUST 10.00 v Boračevi:  za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

sv. Tarzicij, mučenec 19.00 za +Marijo Marič 

 
TOREK   

  16. AVGUST 19.00 za +Andrejo Jelen, 7. dan 

sv. Rok, romar in spokornik  za +Adolfa Verbančiča 

                                                       

SREDA   

17. AVGUST 19.00 za +Angelo Ščavničar, 30. dan 

sv. Evzebij, papež in mučenec  za +Ernesta Omarja 

                             

ČETRTEK   

18. AVGUST 19.00 za +mamo Terezijo Kar, obl. in očeta Štefana 

sv. Helena (Alenka), cesarica  za +Marijo Ajlec 

                             
PETEK   

19. AVGUST 19.00 za +mamo Vido Logar in vse ++Logarjeve 

sv. Janez Eudes, duhovnik  za +Matildo Antonič 

                               
SOBOTA   

20. AVGUST 19.00  za dar Sv. Duha za pravo odločitev 

sv. Bernard, opat, sv. Samuel, prerok   za +Otilijo Krauthaker 

                              21. NEDELJA MED LETOM 

NEDELJA 8.00 za ++starše Puklavec in Kuplen 

21. AVGUST 10.00 za pokojne in zdravje v družinah Roškar in Ploj 

sv. Pij X., papež  za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

SVETE MAŠE 
od 14. do 21. avgusta 2022 



 

 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 V ponedeljek je zapovedani praznik Marijinega vnebovzetja: sv. maše ob 8.00 ob 10.00 v Boračevi in zvečer ob 19. 
V Apačah sta sv. maši ob 8. in 10. uri. Lahko pa se tudi bogoslužja udeležite v Turnišču... 

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

 V torek začenjamo z oratorijem. Otrok je okrog 100. Prosimo za pecivo in sadje, lahko tudi brezalkoholno pijačo: 

- v torek: Boračeva in Rihtarovci – ob 8. uri zjutraj, 
- v četrtek: Radenci – ob 14. uri (oratorij popoldan), 
- v petek: Šratovci in Turjanci – ob 8. uri zjutraj. 

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

 Verski tisk: Družina, Misijonska Obzorja, Žarek dobrote, 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. 

 

 

 

http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

 

 

20. NEDELJA, 14.08.2022 

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

