
 

                          33. NEDELJA MED LETOM 

NEDELJA 8.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

13.  NOVEMBER 10.00 za +Leopolda in Angelo Števanec in +Vzadravcove, Kleklove iz Krajne 

sv. Stanislav Kostka, redovnik  za zakonce 

 

PONEDELJEK   

14.  NOVEMBER 19.00 Bogu in Mariji v zahvalo in priprošnjo 

sv. Nikolaj Tavelić, mučenec  za +Alojza Majcna, 7. dan 

 
TOREK   

15.  NOVEMBER 19.00 za +Franca Kocbeka in +Kocbekov rod 

sv. Albert Veliki, škof in c. učitelj  za +Ano Jauk in +Ferdota 

                                                       

SREDA   

16.  NOVEMBER 19.00 v zahvalo in priprošnjo sv. Jožefu 

sv. Marjeta Škotska, kraljica  za +Marijo Ajlec 

                            

ČETRTEK   

17.  NOVEMBER 19.00 za +Čučkov rod 

sv. Elizabeta Ogrska, redovnica  za srečno zadnjo uro 

                            
PETEK   

18.  NOVEMBER 19.00 za +Bernardo in Petra Lenardič 

posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla  za +Ivana Rihtariča 

                                    
SOBOTA   

19.  NOVEMBER 19.00 za +Jožefa in Jožefo Rožman 

sv. Matilda, redovnica in mistkinja  za +Marjeto Hajdinjak, 7. dan 

                              KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA 

NEDELJA 8.00 za pozabljene duše 

20.  NOVEMBER 10.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

sv. Edmund, kralj   

SVETE MAŠE 
od 13. do 20. novembra 2022 



 

 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 Pred nami je teden zaporov, katerega namen je zavedati se potreb zapornikov in njihovih družin, žrtev kaznivih 
dejanj, zaposlenih in vseh drugih, ki srbijo za zapornike. Geslo je: Hvala za. Vsak dan bomo v molitev vpletali vse, ki 
so kakorkoli povezani z zapori. 

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

 V soboto ministrantske vaje ob 17.45. 

 Naslednjo nedeljo je nedelja Kristusa Kralja vesoljstva. 

 Hvala vernikom, ki ste se odzvali generalnemu čiščenje in krašenju cerkve ta teden. Bog povrni. V tem tednu vabimo 
vernike iz Šratovec. 

 Od 18. do 20. novembra bo v Kančevcih duhovni vikend, z nadškofom Marjanom Turnškom boste lahko prebirali 
pisma papeža Frančiška (papeževa okrožnica Vsi bratje). Informacije in prijava: 041/840-897 ali 
dom.duhovnosti.kancevci@rkc.si 

 Mlade vabimo na romanje na Poljsko, ki bo konec decembra. Romanje vodi g. Aljaž Baša. 

 Verski tisk: Družina in Marijanski koledar (3€). 

 

 

 

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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