
 

                      24. NEDELJA MED LETOM 

NEDELJA 8.00 za +Jožefa Irgoliča, obl, in +Petra Mlinariča 

11. SEPTEMBER 10.00 za +Janeza in Antonijo Dokl 

sv. Prot in Hijacint, mučenca 12.00 v Turjancih: za žive in rajne vernike iz Turjanec 

 

PONEDELJEK   

12. SEPTEMBER 19.00 za Božjo pomoč, zdravje in uspeh v šoli 

Marijino ime  za +Petra Mlinariča 

 
TOREK   

13. SEPTEMBER 19.00 za +Jožefa Juga, ob rojstnem dnevu 

sv. Janez Zlatousti, škof in c. učitelj  za +Ano Bračko 

                                                       

SREDA   

14. SEPTEMBER 19.00 za +Avgusta, Terezijo in brata Mirka Pelc 

Povišanje sv. Križa  za +Ernesta Omarja 

                             

ČETRTEK   

15. SEPTEMBER 19.00 za srečno zadnjo uro 

Žalostna Mati Božja  za +Marijo Marič 

                             
PETEK   

16. SEPTEMBER 19.00 za +Gabrijela Vrabla, dar. Ksenja Vrabl 

sv. Ljudmila, kneginja in mučenka   

                               
SOBOTA    

17. SEPTEMBER 19.00 za +Alojza in Marijo Kerec iz Petanjec 

sv. Robert Belarmino, škof in c. uč.  za +Ivana Rihtariča 

                              25. NEDELJA MED LETOM 

NEDELJA 8.00 za +Antona Pangeršiča, obl. 

18. SEPTEMBER 10.00 za +Miro Mastinšek, obl. 

sv. Jožef Kupertinski, duhovnik  za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

SVETE MAŠE 
od 11. do 18. septembra 2022 



 

 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 Danes žegnanje v Turjancih – sv. maša ob 12. uri. 

 Ta teden reden verouk. 

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

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

 Hvala vernikom Boračeve za čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Bog povrni. V tem tednu vabimo vernike Šratovec.  

 Verski tisk: Družina, Žarek dobrote in 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. 

 Trimesečni program za žalujoče – prijava in informacije: lidija.kociper@gmail.com ali tel.: 041/936-390. 

 

 

 

 

 

http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

 

 

24. NEDELJA, 11.09.2022 
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