SVETE MAŠE
od 4. do 11. septembra 2022
23. NEDELJA MED LETOM

NEDELJA

4. SEPTEMBER
sv. Rozalija Sicilska, devica

8.00

za +Franca Klonfarja in za zdravje

10.00 za +Tončko Pintarič
za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije

PONEDELJEK
5. SEPTEMBER

19.00 za +Janka Kolbla

sv. Mati Terezija, red. ustanoviteljica

TOREK
6. SEPTEMBER
sv. Zaharija, prerok

19.00 za +očeta Franca in mamo Mileno Kežmah in ženo Eriko
za +Marijo Marič

SREDA
7. SEPTEMBER
sv. Regina, devica in mučenka

ČETRTEK
8. SEPTEMBER
Rojstvo Dveice Marije

19.00 za +Otilijo Krauthaker
za +Terezijo Dlouhy
PRAZNIK
8.00 za +Ferdinanda Bračko
19.00 za +Marijo Puklavec, ob rojstnem dnevu
za +Ernesta Omarja

PETEK
9. SEPTEMBER

19.00 za +Ivana Rihtariča

sv. Peter Klaver, jezuit in misijonar

SOBOTA
10. SEPTEMBER

19.00 za +Ivanko in Franca Tropenauer

sv. Nikolaj Tolentinski, spokornik

za +Marijo Ajlec iz Selišč

NEDELJA

11. SEPTEMBER
sv. Prot in Hijacint, mučenca

24. NEDELJA MED LETOM
8.00 za +Jožefa Irgoliča, obl, in +Petra Mlinariča
10.00 za +Janeza in Antonijo Dokl
12.00 v Turjancih: za žive in rajne vernike iz Turjanec

22. NEDELJA, 28.08.2022

… dogajanja, novice, napo vedi,
vabila …



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



Ta teden začenjamo z veroukom.



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



V četrtek je praznik Marijinega rojstva (Marijin rojstni dan). Sv. maša bo ob 8. uri in zvečer ob 19. Ta dan ne bo
verouka. Vsi otroci pa pridite k sv. maši.



V soboto je molitveni dan za nove duhovne poklice in srečanje družin v Gornji Radgoni. Molitev se začne ob 9. uri.
Ob 10. bo sv. maša med katero bo bogoslovec gospod Blaž Baligač dobil talar (duhovniško obleko). Po sv. maši bo
tudi predavanje prof. dr. Sebastjana Kristoviča na temo: Pojdi in popravi mojo Cerkev. Vzporedno bo potekal tudi
otroško program.



Naslednjo nedeljo bo podelitev nagrad ministrantom. Prav tako bo to za našo župnijo katehetska nedelja med
katero bomo blagoslovili šolske in veroučne torbe. Naslednjo nedeljo je žegnanje v Turjancih. Sv. maša ob 12. uri.



Priprava na zakon v M. Soboti v septembru (letos zadnji temin). Začne se danes ob 15. uri v veroučni učilnici v M.
Soboti (zraven cerkve).



Mlade vabimo na romanje v Stično, ki bo v soboto, 17. septembra. Prijavite se lahko v pisarni. Cena 15 EUR.



Hvala vernikom Radenec - sever in bloki za čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Bog povrni. V tem tednu vabimo
vernike Boračeve.



Verski tisk: Družina, Mavrica.



V tem tednu povabljeni k sv. spovedi – vsak dan pol ure pred sv. mašo. Povabite tudi otroke in mladino k sv. maši in
spovedi.



Umrla je Marija Režonja, sestra gospoda dekana in župnika na Razkrižju. Pogreb bo danes (nedelja) v Turnišču ob
14. uri.
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http://www.zupnija-radenci.com

