
 

                          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 16.00 za ozdravljenje in osvobojenje 

 

PONEDELJEK   

30.  JANUAR 19.00 po namenu 

sv. Martina, mučenka   

 
TOREK   

31.  JANUAR 19.00 za +Otilijo Krauthaker 

sv. Janez Bosko, duh., u.  salezijancev   

                                                       

SREDA   

1.  FEBRUAR 19.00 za +Angelo Ščavničar 

sv. Brigita Irska, opatinja   

                                   PRVI ČETRTEK – JEZUSOVO DAROVANJE - SVEČNICA 

ČETRTEK 8.00 za +Petra Mlinariča 

2.  FEBRUAR 19.00 za +Ferdinanda Bračka 

sv. Simeon in Ana   

                           PRVI PETEK 
PETEK 16.00 v domu starejših: po namenu 

3.  FEBRUAR 19.00 za +Andrejo Jelen 

sv. Blaž, mučenec   

                                   PRVA SOBOTA 
SOBOTA 19.00 za +Franca Debelaka mlajšega in vse ++Debelakove   

4.  FEBRUAR   za +Otilijo Posavec, obl. 

sv. Oskar, škof   za +mamo Albino Kosič, obl. in očeta Jožeta 

5. NEDELJA MED LETOM 

NEDELJA 8.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

5.  FEBRUAR 10.00 za +Marijo Marič 

sv. Agata, devica in mučenka   

SVETE MAŠE 
od 29 januarja do 5. februarja 2023 



 

 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 Danes (nedelja, 29.januarja) bomo v naši župnijski cerkvi gostili eksorcista p. Petra Vrabca. Ob 15.00 bo molitev 
rožnega venca Božjega usmiljenja, nato predavanje z naslovom: Od kod zlo? Ob 16.00 sveta maša za notranje 
ozdravljenje in osvobojenje. Po sv. maši molitve nad posamezniki in blagoslov vode in soli. Glasbeno spremlja 
slavilna skupina Veselje. Lepo vabljeni!  

 Ta teden so šolske in veroučne počitnice – ni verouka. 

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

 V četrtek je praznik Jezusovega darovanja – svečnica. Sv. maši bosta ob 8.00 in 19.00 uri. Pri obeh sv. mašah bomo 
blagoslovili sveče. Sveče lahko tudi kupite pred sv. mašo. Zvečer k molitvi rožnega venca in sv. maši pridite 
prvobohajanci in nižji razredi (3. - 6. razred). 

 V petek prvi petek. Dopoldan obisk bolnikov po domovih (bolnike prijavite). Ob 16.00 uri sv. maša v domu starejših. 
Zvečer vabljeni k sv. spovedi, molitvi rožnega venca in sv. maši birmanci in višji razredi (7. - 9. razred). Med sv. mašo 
bo tudi Blažev blagoslov. 

 V soboto, 4. februarja 2023,  bo ob 16. uri v baziliki Marije Pomagaj na Brezjah ljubljanski nadškof in metropolit 
Stanislav Zore daroval sveto  mašo  za bolnike z rakom ter za njihove svojce in prijatelje. Po maši bo zbrane 
blagoslovil z relikvijami sv. Leopolda Mandića. 

 V soboto prva sobota. Zvečer češčenje Najsvetejšega po sv. maši.  

 V nedeljo češčenje Najsvetejšega pred obema sv. mašama. Ob 10. uri bo sv. maša za +Marjo Marič, popoldan ob 17. 
uri pa spomin njenega življenja in dela v kongresni dvorani v Radinu. Lepo vabljeni! 

 Hvala vernikom Radenec - vzhod-zahod za čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Bog povrni.  
V tem tednu vabimo vernike Radenec – Gubčeva cesta.  
 

 Na polici za verski tisk lahko najdete: Družina, Ognjišče, Mavrica, Magnifikat, Žarek dobrote, Don Bosko 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 

 

 

4. NEDELJA MED LETOM 29.01.2023 

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

