SVETE MAŠE
od 30. oktobra do 6. novembra 2022
31. NEDELJA MED LETOM

NEDELJA

8.00

30. OKTOBER

za +brate Karba

10.00 za +mamo Frančiško in +brata Štefana Verzela
za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije

sv. Marcel, mučenec

PONEDELJEK
31. OKTOBER

19.00 za +Štefana Cvetka, obl.
za +Angelo Ščavničar

sv. Bolfenk, škof

TOREK

8.00

1. NOVEMBER

za +Alojzijo Rožman

10.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije

VSI SVETI – ZAPOVEDANI PRAZNIK

SREDA

8.00

2. NOVEMBER
spomin vernih rajnih

po namenu svetega očeta

19.00 za duše v vicah
za +Otilijo Krauthaker
PRVI ČETRTEK

ČETRTEK
3. NOVEMBER
sv. Viktroin Ptujski, škof in mučenec

19.00 za +Karla Šenvetra in ves ++rod
za +Marijo Marič
PRVI PETEK
16.00 v domu starejših: za +Ivana Horvata, ++starše, sestro Marijo in moža Franca

PETEK
4. NOVEMBER
sv. Karel Boromejski, škof

19.00 za +očeta Štefana Kara, obl. in mamo Terezijo
za +Janka Kolbla
PRVA SOBOTA

SOBOTA
5. NOVEMBER
sv. Zaharija in Elizabeta, starši J. Krstnika

19.00 za +Cvetko Škrlec, obl., dar domači
za ++starše Belec in Kociper
32. NEDELJA MED LETOM – ZAHVALNA
8.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije

NEDELJA

6. NOVEMBER
sv. Lenart, opat

10.00 za ++iz družin Trojnar, Budak, Holik in Čuković

31. NEDELJA MED LETOM, 30.10.2022

… dogajanja, novice, napo vedi,
vabila …



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



V torek je zapovedani praznik vseh svetnikov. Sv. maši ob 8.00 in 10.00 uri. Popoldan ob 15. uri so molitve na
pokopališču v Radencih. Na pokopališču v Gor. Radgoni in na Kapeli pa ob 14. uri. Zvečer ob 19. uri so molitve za
rajne v cerkvi.



V sredo je spomin vernih rajnih. Sv. maši bosta ob 8. uri in ob 19. uri.



V četrtek prvi četrtek. K molitvi rožnega venca in sv. maši pridite prvoobhajanci skupaj s starši.



V petek prvi petek. Obisk bolnikov po domovih. Bolnike prijavite. Popoldan maša v domu starejših ob 16. uri. Zvečer
k spovedi pridite tisti, ki se pripravljate na sv. birmo.



V soboto prva sobota. Po maši češčenje Najsvetejšega, prav tako naslednjo nedeljo pred sv. mašama. Naslednjo
nedeljo je zahvalna nedelja in nabirka namenjena za poravnavo dolga obnove cerkve.



Hvala vernikom Radenec: sever in bloki za čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Bog povrni. V tem tednu ste na vrsti
verniki iz Boračeve.
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Verski tisk: Družina, Magnifikat, Mavrica, Ognjišče. Marijanski koledar (3€).
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Cerkev naklanja v prvih osmih dneh novembra popolni odpustek za vsak obisk pokopališča in molitev za rajne. Prav
tako ga je mogoče prejeti v vseh cerkvah in javnih kapelah 1. in 2. novembra ter na prejšnjo ali na naslednjo nedeljo,
če smo bili pri spovedi in obhajilu, izpovemo vero ter molimo po namenu sv. očeta (npr. Oče naš).



Umrla je Hajdinjak Marjeta iz Šratovec. Pogreb s sv. mašo bo v soboto ob 11. v Gor. Radgoni. Molimo za rajne: Oče
naš, Zdrava Marija, Slava Očetu.

a

n

a

http://www.zupnija-radenci.com

