SVETE MAŠE
od 28. avgusta do 4. septembra 2022
22. NEDELJA MED LETOM

NEDELJA

28. AVGUST
sv. Avguštin, škof in cerkveni učitelj

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

PONEDELJEK
29. AVGUST
mučeništvo Janeza Krstnika

19.00 za +Avgusta, Terezijo in brata Mirka Pelc
za +Ernesta Omarja

TOREK
30. AVGUST
sv. Feliks (Srečko), mučenec

19.00 za +Marjana Veberiča, obl.
za +Marijo Berden, obl., dar. sin Stanko z družino

SREDA
31. AVGUST
sv. Rajmund Nonat, redovnik

ČETRTEK
1. SEPTEMBER
sv. Egidij (Tilen), opat

PETEK
2. SEPTEMBER
sv. Marjeta, devica in mučenka

SOBOTA
3. SEPTEMBER
sv. Gregor Veliki, papež in c. učitelj

NEDELJA

4. SEPTEMBER
sv. Rozalija Sicilska, devica

19.00 za dar Sv. Duha v službi
za +Antona Senčarja
PRVI ČETRTEK
19.00 za +Andrejo Jelen, 30. dan
za +Petra Mlinariča
PRVI PETEK
16.00 dom starejših: Mariji Pomagaj za zdravje Ivane Čopič
19.00 za +Ančiko Puhar iz Radenec
za +Ivana Rihtariča
PRVA SOBOTA
19.00 za +Marjana Karba
za +Ferdinanda Puklavca, 7.dan
23. NEDELJA MED LETOM
8.00 za +Franca Klonfarja in za zdravje
10.00 za +Tončko Pintarič
za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije

22. NEDELJA, 28.08.2022

… dogajanja, novice, napo vedi,
vabila …



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



V četrtek prvi četrtek – pred sv. mašo molite za nove duhovne poklice.



V petek prvi petek. Dopoldan obisk bolnikov po domovih (bolnike prijavite). Popoldan ob 16. maša v domu starejših.
Po večerni sv. maši seja ŽPS.



V soboto prva sobota. Po večerni sv. maši češčenje Najsvetejšega v Međugorskem duhu ob glasbeni spremljavi
skupne Veselje.



V nedeljo pol ure pred sv. mašama češčenje Najsvetejšega.



V soboto vpis k verouku. S seboj prinesite spričevala (oz. potrdila), liturgične zvezke, ter izpolnjeno in podpisano
prijavnico (najdete jo v predprostoru cerkve ali na spletni strani). Na prijavnici je tudi urnik in seznam veroučnih
knjig. Ob vpisu boste tudi kupili veroučne knjige.



Hvala vernikom Turjanec za čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Bog povrni. V tem tednu vabimo vernike Radenec
- sever in bloki.
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Verski tisk: Družina, Ognjišče, Mavrica, Misijonska Obzorja, Žarek dobrote, Kraljica Miru, Prijatelj in Don Bosko.
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V tem tednu povabljeni k sv. spovedi – vsak dan pol ure pred sv. mašo. Povabite tudi otroke in mladino k sv. maši in
spovedi.
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http://www.zupnija-radenci.com

