
 

                      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 

 

PONEDELJEK   

19. SEPTEMBER 19.00 za +Franca Debelaka (st.) in vse ++Debelakove 

sv. Januarij, škof in mučenec  za +Adolfa Vrbančiča 

 
TOREK   

20. SEPTEMBER 19.00 za +Angelo Ščavničar 

sv. Andrej Kim, duh. in korejski muč.  za +Janka Kolbla 

                                                       

SREDA   

21. SEPTEMBER 19.00 za +Mateja Ros, ob godu 

sv. Matej, evangelist in apostol  za +Ernesta Omarja 

 

ČETRTEK   

22. SEPTEMBER 19.00 za +Vasjo Smole in vso družino 

sv. Mavricij, mučenec  za + Marijo Marič 

 
PETEK   

23. SEPTEMBER 19.00 za +Andrejo Jelen 

sv. Pij iz Pietrelcine, red. in spovednik  za +Ivana Rihtariča 

 

SOBOTA   

24. SEPTEMBER 19.00 za ++starše Leona in Marijo Ploj iz Korene in ves +Plojev in Šalamunov rod 

bl. A. M. Slomšek, škof  za +Ferdinanda Puklavca, 30. dan 

                              26. NEDELJA MED LETOM, SLOMŠKOVA NED. 

NEDELJA 8.00 za zdravje, uspeh v šoli in srečno vožnjo 

25. SEPTEMBER 10.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

sv. Firmin, škof in mučenec   

SVETE MAŠE 
od 18. do 25. septembra 2022 



 

 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

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

 V sredo, ko je mednarodni dan miru, bomo zvonili po celotni Evropi ob 18. uri. Vabljeni takrat k molitvi za mir. 

 V soboto srečanje vzgojiteljev, učiteljev in katehetov na Slomškovem dnevu na Ponikvi: ob 9. uri program, ob 13. 
uri zaključek s sv. mašo. Osrednji gost p. Branko Cestnik. 

 V soboto, 23. septembra, bo informativni in vpisni dan za Katehetsko pastoralno šolo ob 17. uri v M. Soboti (več 
informacij: 031/354-872). 

 V nedeljo Slomškova nedelja. Vabljeni tudi v mariborsko stolnico: ob 15. uri molitev ob 16. sv. maša. 

 V soboto, 8. oktobra, bo v Beltincih veliki verski shod: srečanje Slovencev, Hrvatov in Madžarov pod geslom: »Skupaj 
na poti vere in miru«. Za organizacijo takšnega dogodka prosimo tudi za sodelovanje: potrebujemo prostovoljce. 
Kdor bi bil pripravljen sodelovati, naj mi to sporoči. 

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

Radenec – Kapelska cesta.  

 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. 

 Oklic. 

 

 

 

 

 

http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

 

 

25. NEDELJA, 18.09.2022 
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