
 

                    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   

 

PONEDELJEK   

3.  OKTOBER 19.00 za ++Hajdinjakove iz Boračeve 

sv. Frančišek Borgia, redovnik  za +Janka Kolbla 

 
TOREK   

4.  OKTOBER 19.00 za +duhovnika Franca Levstika in misijonarja Gustija Horvata 

sv. Frančišček Asiki, red. ustanovitelj  za +Marijo Ajlec iz Slišč 

                                                       

SREDA   

5.  OKTOBER 19.00 po namenu +Ivanke Živic 

sv. M. Faustina Kowalska, redovnica  za +Ano Bračko 

                           PRVI ČETRTEK 

ČETRTEK   

6.  OKTOBER 19.00 za poslušnost Sv. Duhu 

sv. Bruno, redovnik in u. kartuzijanov  za +Marijo Marič 

                           PRVI PETEK - ROŽNOVENSKA MATI BOŽJA 
PETEK 16.00 dom starejših: za +moža Štefana Forjan in ++starše, b. Franca in s. Marijo 

7.  OKTOBER 19.00 za +duhovnika Stanislava Živica, obl. 

sv. Justina, devica in mučenka   

                                   SOBOTA PO PRVEM PETKU 
SOBOTA   

8. OKTOBER 19.00 za ozdravitev družinskega debla 

sv. Tajda, spokornica   za +Ferdinanda Puklavca 

                              28. NEDELJA MED LETOM 

NEDELJA 8.00 za +Franca in Terezijo Hamler 

9.  OKTOBER  za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

Janez Leonardi, red. ustanovitelj 10.00 za +Olgo Šliski 

SVETE MAŠE 
od  2. do 9. oktobra 2022 



 

 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 V mesecu oktobru vabljeni k molitvi rožnega venca pred sv. mašo, molite ga tudi doma. 

 Današnja nabirka je namenjena za poravnavo dolga obnove cerkve. Bog povrni za vaš dar. 

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

 V sredo god sv. Faustine Kowalske – po sv. maši molitev rožnega venca Božjega usmiljenja. 

 V četrtek prvi četrtek. Pred sv. mašo molitvena ura za nove duhovne poklice. K molitvi rožnega venca in sv. maši 
pridite prvoobhajanci s starši (tisti, ki lahko). Po sv. maši bo prvo in predstavitveno srečanje Delavnice molitve in 
življenja v učilnici. Vabljeni vsi odrasli, ki želite poglobiti odnos z Bogom. Srečanja bo vodila sestra Hermina Nemšak. 

 V petek prvi petek. Obisk bolnikov po domovih (bolnike najavite). Ob 16. uri sv. maša tudi v domu starejših. Ta dan 
k spovedi in molitvi rožnega venca pridite 7. in 8. razred. Po sv. maši seja ŽPS. 

 V soboto, 8. oktobra, bo v Beltincih veliki verski shod: srečanje Slovencev, Hrvatov in Madžarov pod geslom: »Skupaj 
na poti vere in miru«. Shod se bo začel ob 9. uri z molitvijo, ob 10. uri sv. maša, nato kratek kulturni program in 
malica. Za organizacijo takšnega dogodka prosimo tudi za sodelovanje: potrebujemo prostovoljce. Kdor bi bil 
pripravljen kakorkoli sodelovati, naj sporoči g. župniku. Prav tako prosimo za pecivo in vino ali brezalkoholno pijačo 
(lahko ga prinesete v petek do sv. maše). Za mladino bo posebno srečanje tudi že v petek zvečer ob 20. uri v Beltincih. 
Lepo vabljeni! 

 V soboto sobota po prvem petku – po sv. maši češčenje Najsvetejšega. Prav tako bo češčenje Najsvetejšega v nedeljo 
pred sv. mašama. 

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

 Verski tisk: Družina, Družina Prazničan, 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. 

 oklic 

 

 

http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 
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