
 

                          NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA 

NEDELJA 8.00 za ++starše Alojza in Ljudmilo Hamler 

8.  JANUAR 10.00 za +Mateja Rosa, dar. vnuki 

sv. Severin Noriški, opat  za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

 

PONEDELJEK   

9.  JANUAR 19.00 za +sestro Bernardo Baša in starše iz Beltinec 

sv. Pij IX., papež   

 
TOREK   

10.  JANUAR 19.00 v čast Svetemu Duhu 

sv. Gregor Niški, škof in c. učitelj  po namenu 

                                                       

SREDA   

11.  JANUAR 19.00 za ozdravljenje mlade matere 

sv. Pavlin Oglejski II., škof   

                                    

ČETRTEK   

12.  JANUAR 19.00 za +Vasjo Smole iz Dobrovnika 

sv. Tatjana (Tanja), mučenka   

                            
PETEK   

13.  JANUAR 19.00 za +Alojza Rihtaršiča iz Murščaka, obl. 

sv. Veronika Milanska, devica   

                                    
SOBOTA   

14.  JANUAR 19.00 za zdravje 

sv. Feliks Nolanski, duhovnik   

2. NEDELJA MED LETOM – NEDELJA VERSKEGA TISKA 

NEDELJA 8.00 za Božje varstvo v družini 

15.  JANUAR 10.00 za ++iz družine Stjepandić in Sokler 

sv. Pavel iz Teb, pušavnik  za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

SVETE MAŠE 
od 8. do 15. januarja 2023 



 

 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 Danes obhajamo nedeljo Jezusovega krsta – sveti maši kot po navadi ob 8.00 in 10.00 uri. Nabirka je namenjena za 
kurjavo. Bog povrni za vaš dar. 

 S praznovanjem in obhajanjem Gospodovega razglašenja (sv. treh kraljev) smo uradno končali tudi božični čas. Kakor 
po stari navadi bomo tudi pri nas jaslice in lučke ohranili do svečnice in še naprej prepevali božične pesmi. Zbrane 
darove, ki ste jih otroci pridno zbirali v adventu (akcija otroci za otroke), bomo posredovali misijonskemu središču 
v Ljubljani. V lanskem letu ste koledniki z darovi pomagali uresničiti in udejanjiti različne projekte na Madagaskarju, 
v Etiopiji, Albaniji, Mozambiku, Kazahstanu, Senegalu, Turčiji in še drugod po svetu. 

 Voditelj Škofijskega odbora za misijone g. Zoran Car, vas vabi in sporoča, da bo ob sklepu Trikraljevske akcije, v 
soboto, 14. januarja 2023, v župnijski cerkvi svetega Petra v Gornji Radgoni, škofijsko srečanje kolednikov soboške 
škofije. Predvideni program: Zbiranje kolednikov od 9.30 ure. Ob 10.00 uri bo sveta maša, ki jo bo vodil škof msgr. 
dr. Peter Štumpf. Po sveti maši sledi druženje koledniških skupin in pogostitev. Vabljeni, da povabite kolednike iz 
naše župnije, da se srečanja udeležijo. Pa tudi animatorje in vse sodelavce, ki so pri Trikraljevski akciji sodelovali. 
Zaradi lažje organizacije srečanja prosimo, da udeležbo kolednikov sporočite. 

 V tem tednu bomo nadaljevali z veroukom po urniku. Veroučne ure bo v tem tednu prevzel p. Damjan Ristić DJ. 

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

 Ministranti boste imeli ministrantske vaje v soboto ob 18.00 uri zvečer.  

 Animatorji boste imeli prvo srečanje v novem letu v soboto, 14. januarja zvečer po sveti maši. 

 Hvala vernikom Boračeve za čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Bog povrni. V tem tednu vabimo vernike Šratovec. 
Še enkrat hvala tudi vsem, ki ste pripravili in sodelovali pri božičnih praznikih na vse tri svete večere, ki smo jih 
obhajali, pri Trikraljevski akciji in kolednikih. 

 Na polici za verski tisk lahko najdete: Družina, Poti k Bogu, Misijonska obzorja in Stopinje (12€).  

 

 

http://www.zupnija-radenci.com 
 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

 

 

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA, 08.01.2023 

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

