SVETE MAŠE
od 23. do 30. oktobra 2022
30. NEDELJA MED LETOM, MISIJONSKA

NEDELJA

23. OKTOBER
sv. Janez Kapistran, duhovnik

8.00

za +Viktorja Domajnko

10.00 za +Nevenko Fišer
za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije

PONEDELJEK
24. OKTOBER
sv. Anton M. Claret, škof, red. ust.

19.00 za +Avgusta, Terezijo in brata Mirka Pelc
za +Marijo Stanek, ob rojstnem dnevu

TOREK
25. OKTOBER
sv. Krizant in Darija, mučenca

19.00 za +prednike in sorodnike
za +Ivana Rihtariča

SREDA
26. OKTOBER
sv. Lucijan in Marcijan, mučenca

19.00 za +Zdenko Simončič
za +Antonijo Grešak, obl.

ČETRTEK
27. OKTOBER
sv. Sabina Avilska, mučenka

19.00 za +Vasjo Smole in družino
za zdravje

PETEK
28. OKTOBER
sv. Simon in Juda Tadej, apostola

19.00 za +očeta Jožeta Kosiča in +mamo Albino
za +Antona Senčarja

SOBOTA
29. OKTOBER
sv. Mihael Rua, duhovnik in red.

NEDELJA

30. OKTOBER
sv. Marcel, mučenec

19.00 po namenu Marije Trstenjak
za +Andrejo Jelen
31. NEDELJA MED LETOM
8.00 za +brate Karba
10.00 za +mamo Frančiško in +brata Štefana Verzela
za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije
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30. NEDELJA MED LETOM, MISIJONSKA, 23.10.2022

… dogajanja, novice, napo vedi,
vabila …



Danes misijonska nedelja. Nabirka namenjena za slovenske misijonarje po svetu. Bog povrni za vaš dar.



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



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



V soboto ministrantske vaje ob 17.45 uri.



V soboto srečanje mladine v Martjancih (v cerkvi) ob 19. uri. Lepo vabljeni.



Hvala vernikom Turjanec za čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Bog povrni. V tem tednu vabimo vernike Radenec:
sever in bloki. Bog povrni vsem, ki pokosili travo, uredili grede z rožami in pograbljali listje.



Verski tisk: Družina, Magnifikat, Don Bosko.



V tem tednu povabljeni k sv. spovedi – vsak dan pol ure pred sv. mašo. Povabite tudi otroke in mladino k sv. maši in
spovedi. V nedeljo pred praznikom vseh svetnikov je možno prejeti popolni odpustek.
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http://www.zupnija-radenci.com

