
 

                      26. NEDELJA MED LETOM, SLOMŠKOVA NEDELJA 

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   

 

PONEDELJEK   

26. SEPTEMBER 19.00 po namenu 

sv. Kozma in Damjan, mučenca  za +Petra Mlinariča 

 
TOREK   

27. SEPTEMBER 19.00 Otilijo Krauthaker 

sv. Vincencij Pavelski, duhovnik  za +Ferdinanda Bračko 

                                                       

SREDA   

28. SEPTEMBER 19.00 za +Anico Štefanec, obl. 

sv. Venčeslav, mučenec  za +Marijo Marič 

 

ČETRTEK   

29. SEPTEMBER 19.00 za +Karla Šenvetra in ves ++rod 

sv. Mihael, Rafael in Gabrijel, nadangeli  za +Ernesta Omarja 

 
PETEK   

30. SEPTEMBER 19.00 za ++starše Kohek - Irgolič 

sv. Hieronim, duhovnik in c. učitelj  za +Antona Senčarja 

 

SOBOTA   

1. OKTOBER 19.00  za +Viktorja in Hildo Šafarič 

sv. Terezija Deteta Jezusa   za +Jožeta Fariča, obl. in ++Faričeve in Pertocijeve 

                              27. NEDELJA MED LETOM – ROŽNOVENSKA NEDELJA 

NEDELJA 8.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

2.  OKTOBER 10.00 za +Friderika Fašaleka, obl. in ženo Marijo 

angeli varuhi   

SVETE MAŠE 
od 25. septembra do 2. oktobra 2022 



 

 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 Današnja nabirka je namenjena za semenišče in bogoslovje. Bog povrni za vaš dar. 

 Danes Slomškova nedelja. Vabljeni tudi v mariborsko stolnico – na grob bl. Antona M. Slomška: ob 15. uri molitev 
ob 16. sv. maša. 

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

 V soboto začenjamo mesec oktober – mesec molitve rožnega venca. Vabljeni k molitvi rožnega venca doma in tudi 
v cerkvi. 

 V nedeljo prva nedelja v mesecu – nabirka namenjena povrnitvi dolga obnove cerkev. Dolga je še 1224,37€. 

 V četrtek, 6. oktobra, bo prvo in predstavitveno srečanje Delavnice molitve in življenja po sv. maši v učilnici. Vabljeni 
vsi odrasli, ki želite poglobiti odnos z Bogom. Srečanja bo vodila sestra Hermina Nemšak. 

 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 sporoči g. župniku. 

 Hvala vernikom Radenec – Kapelska cesta za čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Bog povrni. V tem tednu vabimo 
vernike Radenec: Vzhod - Zahod. 

 Verski tisk: Družina, Ognjišče, Poti k Bogu, Mavrica in Magnifikat. 

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

 

 

 

 

http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

 

 

26. NEDELJA MED LETOM, SLOMŠKOVA, 25.09.2022 

http://www.zupnija-radenci.c/#om

