SVETE MAŠE
od 21. do 28. avgusta 2022
21. NEDELJA MED LETOM

NEDELJA

8.00

21. AVGUST
sv. Pij X., papež

za ++starše Puklavec in Kuplen

10.00 za pokojne in zdravje v družinah Roškar in Ploj
za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije

PONEDELJEK
22. AVGUST

19.00 za +Lojzeta in vse ++Logarjeve

Devica Marija Kraljica

TOREK
23. AVGUST
sv. Roza iz Lime, devica in redovnica

19.00 za +Alojzijo Logar, obl.
za +Ivana Rihtariča

SREDA
24. AVGUST
sv. Natanael (Jernej), apostol

19.00 v zahvalo sv. Jožefu
za +Petra Mlinariča

ČETRTEK
25. AVGUST
sv. Ludvik IX. Francoski, kralj

19.00 za +starega očeta Ludvika Cvetka in vse ++Cvetkove
za +Andrejo Jelen

PETEK
26. AVGUST
sv. Ivana Bichier, red. ustanoviteljica

SOBOTA
27. AVGUST
sv. Monika, mati sv. Avguština

NEDELJA

28. AVGUST
sv. Avguštin, škof in cerkveni učitelj

19.00 za +ženo Cvetko Šrklec
za +Antona Senčarja
19.00 za +Ferdinanda Bračko; za +Janka Kolbla; za zdravje
za +Rozino Antolin
za +Marijo Marič
22. NEDELJA MED LETOM
8.00 za ++starše Ivana in Terezijo Drvarič ter ves +Drvaričev in Šafaričev rod
10.00 v zahvalo za 18 let zakona
za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije

a

21. NEDELJA, 21.08.2022

… dogajanja, novice, napo vedi,
vabila …



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



V soboto bo pri nas Mladinski festival z utripom Međugorja po geslom »S teboj, mati Marija« Vabljeni tako mladi,
kakor tudi vsi ostali. Program se bo začel ob 14. uri:

- 14.00 - pričetek, pozdrav, pesem
- 14.30 - kateheza
- 15.30 - pričevanje
- 16.30 - priložnost za spoved in malica
- 18.00 - molitev rožnega venca
- 19.00 - sveta maša, po maši procesija s kipom Marije, adoracija in slavilni glasbeni večer.
Sv. mašo bo vodil naš g. škof msgr. Peter Štump. Katehezo in pridigo med sv. mašo bo imel župnik iz Međugroja fr. Zvonimir
Pavičić. Lepo vabljeni.


Hvala vernikom Radenec – naselja Jelovica za čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Bog povrni. V tem tednu vabimo
vernike iz Turjanec. Bog povrni tudi vsem, ki kakorkoli prispevali k Oratoriju (animatorjem (še posebej voditeljici
Neži), mamicam in očetom, ki ste pomagali, vsem, ki ste darovali pecivo, sadje in pijačo, gasilcem za šotor, vsem
donatorjem, g. Aljažu Baša, ki je vodil današnjo sv. mašo.



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. Odhod avtobusa izpred cerkve ob 7.45. Nekaj mest je še prostih.
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http://www.zupnija-radenci.com

