
      MARIJA, SVETA BOŽJA MATI – NOVO LETO, DAN MIRU 

NEDELJA 10.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

1.  JANUAR 19.00 za +Stanislava Divjaka 

Marija, sv. Božja Mati   

PONEDELJEK   

2.  JANUAR 19.00 za +Angelo Ščavničar

sv. Bazilij Veliki, škof in c. učitelj   

TOREK   

3.  JANUAR 19.00 Bogu in Mariji v zahvalo in za zdravje 

Presveto Jezusovo ime   

                                                       

SREDA   

4.  JANUAR 19.00 za +Hansa Herberta Miglanza, 30. dan 

sv. Angela Folinjska, redovnica   

                                   3. SVETI VEČER - PRVI ČETRTEK 

ČETRTEK   

5.  JANUAR 19.00 v zahvalo za življenje in blagoslov 

sv. Emilijana (Milena), redovnica  za +Ernesta Omarja, ob rojstnem dnevu 

                           PRVI PETEK – SVETI TRIJE KRALJI 
PETEK 16.00    po namenu  

6.  JANUAR 19.00 za vse ++iz družin Kos, Vukelič in v zahvalo za milosti prejšnjega leta

sv. Gašper, Miha in Boltežar  za +Matildo Antolič 

                                   PRVA SOBOTA 
SOBOTA   

7.  JANUAR 19.00 za zdravje 

sv. Rajmund Penjafortski, duhovnik   

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 

SVETE MAŠE 
od 1. do 8. januarja 2023 



… dogajanja, novice,  napo vedi, 

vabila … 

 Danes (nedelja) je praznik Marije, svete Božje Matere – novo leto in dan miru. Sv. maši ob 10.00 in 19.00 uri. 

 Ta teden ne bo verouka.  

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

 V četrtek prvi četrtek. Prvoobhajanci pridite k sv. spovedi in maši. To je tudi tretji sveti večer. 

 V petek prvi petek, ter praznik Gospodovega razglašenja. Sv. maši v cerkvi bosta ob 8.00 in zvečer ob 19.00. 
Popoldan bo sv. maša tudi v domu starejših ob 16. uri. K večerni sv. maši k sv. spovedi (predvsem tisti, ki se 
pripravljate na sv. birmo) pridite otroci in njihovi starši. Vsi otroci prinesite svoje darove, ki ste jih zbirali v adventu 
(otroci za otroke). Darove prinesite tudi koledniki v koledniških oblekah. Med sv. mašo bodo peli pevci Skupine 
Vrelec in kvartet klopotec. Po sv. maši bodo imeli koncert božičnih pesmi. Lepo vabljeni!

 

 V soboto, prva sobota. Po sv. maši češčenje Najsvetejšega ob spremljavi skupine Veselje. Češčenje bo tudi na prvo
nedeljo pred svetima mašama. 

 Hvala vernikom Radenec – sever in bloki za čiščenje in krašenju cerkve ta teden. Bog povrni. V tem tednu vabimo 
vernike Boračeve. Hvala tudi vsem, ki ste pripravili in sodelovali pri božičnih praznikih. 

 Verski tisk: Družina, Poti k Bogu, in Stopinje (12€). 

 Lahko tudi darujete za sv. maše – v januarju je še veliko prostega. 

 Vsem vam želim blagoslovljeno in mirno ter srečno novo leto! 

http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje

Vrata v večnost v Bogu

Tvoje znamenje življenja 

MARIJA, SVETA BOŽJA MATI – NOVO LETO, 01.01.2023 

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

