
 

                          32. NEDELJA MED LETOM – ZAHVALNA 

NEDELJA 8.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

6.  NOVEMBER 10.00 za ++iz družin Trojnar, Budak, Holik in Čuković 

sv. Lenart, opat   

 

PONEDELJEK   

7.  NOVEMBER 19.00 za +Dragota Premuša 

sv. Engelbert, škof  za +Petra Mlinariča 

 
TOREK   

8.  NOVEMBER 19.00 za +Eriko Kežmah, obl. 

sv. Gotfrid (Bogomir), škof  za +Ernesta Omarja 

                                                       

SREDA   

9.  NOVEMBER 19.00 za +Jakoba Klemenčiča, obl. 

Posvetitev lateranske bazilike  po namenu 

                            

ČETRTEK   

10.  NOVEMBER 19.00 za zdravje 

sv. Leon Veliki, papež in c. učitelj  za +Ferdinanda Bračko 

                            
PETEK   

11.  NOVEMBER 19.00 za +Matildo Antonič 

sv. Martin, škof  za +Ferdinanda Puklavca 

                                    
SOBOTA   

12.  NOVEMBER 19.00 za +Rozalijo, Antona in Maksimiljana Marčič 

sv. Jozafat Kunčevič, škof in mučenec  za +moža in očeta Franca Antoliča in hčerko in sestro Andrejo Jelen 

                              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 

SVETE MAŠE 
od 6. do 13. novembra 2022 



 

 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 Danes zahvalna nedelja, ko se Bogu zahvaljujemo za vse dobrine, ki smo jih v tem letu prejeli. Današnja nabirka za 
poplačilo dolga obnove cerkve. Bog povrni za vaš dar. Danes tudi štetje vernikov (za statistiko). 

 Ta teden reden verouk. 

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

 V petek seja ŽPS po večerni sv. maši. 

 Naslednjo nedeljo je pri nas srečanje zakoncev jubilantov (5-let, 10, 15...) ob 10. uri. Ob 9.30 molitev rožnega venca, 
nato sv. maša. Med sv. mašo boste zakonci obnovili svoje obljube. Slovesnost bo vodil g. Štefan Krampač, bivši 
župnik. Prosimo tudi za pogostitev: pecivo in kava, pa tudi kakšna dobra kapljica od dobrih ljudi. 

 Hvala vernikom iz Boračeve za čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Bog povrni. V soboto bo generalno čiščenje 
cerkve in okolice ob 8. uri. Vabljeni vsi. Bog povrni tudi vsem, ki ste darovali in uredili rastline okoli cerkve, prav tako 
tudi vsem, ki ste 1. novembra poskrbeli za ozvočenje na pokopališču in prišli molit za rajne. Bog povrni. 

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

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

 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). 

 V tem tednu smo se poslovili od +Marjete Hajdinjak, jutri bo pogreb +Alojza Majcna. 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 

 

 

32. NEDELJA MED LETOM, 6.11.2022 
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