
 

                          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, puščavnik  za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

 

PONEDELJEK   

16.  JANUAR 19.00 za +Janka Kolbla iz Radenec 

sv. Berard in drugi maroški mučenci   

 
TOREK   

17.  JANUAR 19.00 za +Franca in Ančko Recek 

sv. Anton Puščavnik, opat   

                                                       

SREDA   

18.  JANUAR 19.00 za +brata Antona in sestro Vero 

sv. Marjeta Ogrska, dominikanka   

                                    

ČETRTEK   

19.  JANUAR 19.00 za +Ferdinanda Bračko 

sv. Makarij Aleksandrijski, opat   

                            
PETEK   

20.  JANUAR 19.00 za +Marijo Debelak, obl. in vse ++Debelakove 

sv. Sebastijan (Boštjan), mučenec   

                                    
SOBOTA 16.00 v zahvalo za 60 let poroke  (Rudi in Milica Leljak) 

21.  JANUAR 19.00 za +Alojza Majcna  (daroval sin Slavko z družino) 

sv. Neža, devica in mučenka  za +Štefana in Nežo Horvat 

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   

SVETE MAŠE 
od 15. do 22. januarja 2023 



 

 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 Danes obhajamo 2. nedeljo med letom – nedeljo verskega tiska. 

 (Sobota: zahvaljujemo se skupini animatorjev pod vodstvom Kaje Rihtarič, ki so s svojim petjem in sodelovanjem 
sooblikovali današnjo sveto mašo. Po sveti maši sledi še družabno srečanje s p. Damjanom. Animatorji ste lepo 
vabljeni, da se srečanja udeležite!)  

 V nedeljo 15. januarja ob 18.00 uri zvečer bo imela srečanje 2. zakonska skupina. 

 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 maši sledi družabni/glasbeni večer. Lepo vabljeni! 

 Škofijsko srečanje zakoncev in zakonskih skupin bo 29. januarja 2023 v Kančevcih. Več informacij najdete na plakatih 
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!  

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

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

 Zahvaljujemo se tudi p. Damijanu Ristiću, ki je 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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