
 

                           KRISTUS  KRALJ VESOLJSTVA 

NEDELJA 8.00 za pozabljene duše 

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

sv. Edmund, kralj   

 

PONEDELJEK   

21.  NOVEMBER 19.00 za +Mateja Ros-a, obl. 

Darovanje Device Marije  za zdravje ob godu 

 
TOREK   

22.  NOVEMBER 19.00 za +Matildo Senčar, dar. hčerka z družino 

sv. Cecilija, devica in mučenka  za +Petra Horvata 

                                                       

SREDA   

23.  NOVEMBER 19.00 po namenu +Ivanke Živic 

sv. Klemen I., papež in mučenec  za +Otilijo Kratuhaker 

                            

ČETRTEK   

24.  NOVEMBER 19.00 za +moža Jožeta  Kara, ++starše Kar in ++starše Kovačič 

sv.Andrej Dunk-Lac, duh., viet. muč.  za +Marijo Marič 

                            
PETEK   

25.  NOVEMBER 19.00 za zdravje 

Katarina Aleksandrijska, dev. in muč.  za +Andrejo Jelen 

                                    
SOBOTA   

26.  NOVEMBER 19.00  za +Marjeto Hajdinjak, 30. dan 

sv. Leonard Portomavriški, redovnik   za +Janka Kolbla 

1. ADVENTNA NEDELJA 

NEDELJA 8.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

27.  NOVEMBER 10.00 za +očeta Karla Mencigarja, obl. in +mamo Emo 

sv. Modest in Virgil, škofa   

SVETE MAŠE 
od 20. do 27. novembra 2022 



 

 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 Danes namenska nabirka – za ureditev svetišča v V. Polani, kjer se pripravlja prostor za oltar Danijela Halasa. Bog 
povrni. 

 Pred nami je teden Karitas – teden dobrodelnosti. Vabljeni, da v tem tednu naredite kakšno dobro delo. Pri sv. 
mašah bomo razmišljali ob pripravljenih nagovorih. 

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

 V soboto ministranti gremo v Ljutomer. Odhod ob 8.30. Starše tudi prosim za prevoz. 

 V soboto zvečer bo pri nas srečanje mladih iz naše škofije. Mladi bodo sodelovali pri sv. maši, po njej pa bo Jaka 
Ajlec predstavil Jakobovo pot v Santiago de Compostelo. Lepo vabljeni tudi mladi iz naše župnije. 

 Naslednjo nedeljo 1. adventna nedelja – začetek novega cerkvenega leta. Pri obeh sv. mašah bomo blagoslovili 
adventne vence (blagoslov bo tudi v soboto zvečer). V nedeljo je tudi nedelja Karitas. Nabirka je za Karitas (2/3 za 
škofijsko Karitas, 1/3 za župnijsko). V nedeljo popoldan vabljeni na škofijski Klic dobrote, ki bo letos ob 14. uri v 
Črenšovcih. 

 Hvala vernikom Šratovec za čiščenje in krašenju cerkve ta teden. Bog povrni. V tem tednu vabimo vernike Radenec 
– Kapelska cesta. 

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

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

 Umrl je Stanislav Divjak. Pogreb bo v sredo ob 14. uri. Molimo za rajne: Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu... 

 

 

http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

 

 

NEDELJA KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA, 13.11.2022 

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

