
 

                          3. NEDELJA MED LETOM – NEDELJA BOŽJE BESEDE 

NEDELJA 8.00 ob rojstnem dnevu in za Božjo pomoč 

22.  JANUAR 10.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

sv. Vincencij, diakon in mučenec   

 

PONEDELJEK   

23.  JANUAR 19.00 za +Petra Mlinariča iz Šratovec 

sv. Henrik Suzo, dominikanec   

  
TOREK   

24.  JANUAR 19.00 za + Stanislava Divjaka 

sv. Frančišek Saleški, škof in c. učitelj   

                                                      SPREOBRNITEV APOSTOLA PAVLA 

SREDA  Sklep tedna molitve za edinost kristjanov 

25.  JANUAR 19.00 za +Vinka Antolin obl. 

Spreobrnitev apostola Pavla   

                                    

ČETRTEK   

26.  JANUAR 19.00 za +Ernesta Omarja iz Radenec 

sv. Timotej in Tit, škofa   

                            
PETEK   

27.  JANUAR 19.00 za +Kristino Herič (daroval Darko Serec iz Mlajtinec) 

sv. Angela Merici, devica   

                                    
SOBOTA   

28.  JANUAR 19.00 za +mamo, obl., očeta, brata in svakinjo Škrlec 

sv. Tomaž Akvinski, duh. in c. učitelj   

4. NEDELJA MED LETOM 

NEDELJA 8.00 za +Olgo Štibler in sestro Emo, obl. 

29.  JANUAR 10.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

sv. Valerij, škof   

SVETE MAŠE 
od 22. do 29. januarja 2023 



 

 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 Danes obhajamo 3. nedeljo med letom – nedeljo Božje besede. 

 (Nedelja: zahvaljujemo se našemu bivšemu župniku Janku Ivančiču, ki nas je v dneh odsotnosti domačega župnika 
prišel obiskat in je v naši župnijski cerkvi daroval današnjo sveto mašo.) 

 V torek češčenje Najsvetejšega po sveti maši in v četrtek pred sveto mašo (približno 30 minut).  

 Sodelavci v Karitas ste vljudno vabljeni na duhovno obnovo, ki bo v soboto, 28. januarja 2023 ob 9.00 uri v Domu 
Danijela Halasa v Veliki Polani. S svojimi bogatimi izkušnjami nas bo nagovoril dr. Bernard Goršak. 

 Birmance, devetošolce, dijake, študente in mlade v poklicih iz naše župnije vabimo na sveto mašo za mlade v okviru 
dogodkov #DelimUpanje, ki jih organizira ŠOM MS. Sveta maša za mlade bo 28. januarja ob 19.00 zvečer v Bakovcih. 
Po sveti maši pa sledi “glasbeni večer”, ki nam ga bodo pripravili mladinski zbori, delujoči v naši škofiji. Lepo vabljeni! 

 Škofijsko srečanje zakoncev in zakonskih skupin bo 29. januarja 2023 v Kančevcih. Program srečanja: ob 9.30 
zbiranje in ob 10.00 sveta maša v dvorani Doma duhovnosti. Sv. mašo bo vodil kapucinski provincial br. Primož 
Kovač. Več informacij najdete na plakatu zadaj na oglasni deski.  

 V nedeljo, 29. januarja bomo v naši župnijski cerkvi gostili eksorcista p. Petra Vrabca. Ob 15.00 popoldan bomo 
pričeli z molitvijo rožnega venca Božjega usmiljenja in nadaljevali s predavanjem, ki nosi naslov: Od kod zlo? Ob 
16.00 bomo darovali sveto mašo za notranje ozdravljenje in osvobojenje. Molitveno srečanje bo ves čas dogodka 
spremljala slavilna skupina Veselje. Lepo vabljeni!  

 Ponovno pričenjamo s trimesečnim programom za žalujoče. Prijave zbiramo do 29. januarja 2023. Več informacij 
lahko najdete na oglasni deski, zadaj v preddverju. 

 Hvala vernikom iz Kapelske ceste za čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Bog povrni.  
V tem tednu vabimo vernike Radenci vzhod-zahod.  
 

 Na polici za verski tisk lahko najdete: Družina, Don Bosko in Stopinje (12€).  

 Iskreno se zahvaljujemo tudi p. Stanku Rozmanu DJ, ki je v dneh odsotnosti domačega župnika prevzel vodenje naše 
župnije. Iskrena hvala! 

 

 

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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