
 

                           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   

 

PONEDELJEK   

28.  NOVEMBER 19.00 za +Draga Premuša, dar. Šinko Marija 

Sv. Katarina Labouré, redovnica  za +Cecilijo Poznič in ves ++Pozničev rod 

 
TOREK   

29.  NOVEMBER 19.00 za +Marijo Zelko in +očeta Karla 

sv. Filomen, mučenec   

                                                       

SREDA   

30.  NOVEMBER 19.00 za +Marijo Plej, obl. 

sv. Andrej, apostol  za Stanislava Divjaka, 7. dan 

                           PRVI ČETRTEK  

ČETRTEK   

1.  DECEMBER 19.00 v zahvalo Bogu za vse dobrote 

sv. Marija Klementina Zairska, muč.  za poslušnost Svetemu Duhu 

                           PRVI PETEK 
PETEK 16.00 v domu starejših: za ++starše Koštrica, sestri Albino in Marijo, brata Jožefa in Ivana  

2.  DECEMBER 19.00 za +Marjana Karba 

sv. Bibijana (Vivijana), mučenka   

                                   PRVA SOBOTA 
SOBOTA   

3.  DECEMBER 19.00  za zdravje in Božji blagoslov 

sv. Frančišek Ksaver, duhovnik   za +Alojza Majcna, 30. dan, dar družina Kocuvan 

2. ADVENTNA NEDELJA 

NEDELJA 8.00 za +Frideriko Petretič 

4.  DECEMBER 10.00 za +Ivana Bresta 

sv. Barbara, mučenka  za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

SVETE MAŠE 
od 27. novembra do 4. decembra 2022 



 

 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

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

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

 V četrtek je prvi četrtek. K rožnemu vencu in sv. maši pridite prvoobhajanci. 

 V petek prvi petek. Dopoldan obisk bolnikov (bolnike, prosim, prijavite). Popoldan sv. maša v domu starejših ob 16. 
uri. K sv. spovedi in sv. maši pridite birmanci. 

 V soboto prva sobota. Po sv. maši češčenje Najsvetejšega. 

 V soboto ministrantske vaje ob 17.45. 

 V nedeljo prva nedelja. Pred sv. mašama bo češčenje Najsvetejšega. Nabirka bo namenjena za kurjavo. 

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

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

 Verski tisk: Družina, Ognjišče, Mavrica, Magnifikat 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 

 

 

1. ADVENTNA NEDELJA, 27.11.2022 

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

