
 

7. NEDELJA MED LETOM 

NEDELJA 8.00 za Božji blagoslov v življenju (ob rojstnem dnevu) 

19.  FEBRUAR 10.00 za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

sv. Konrad iz Piacenze, redovnik   

 

PONEDELJEK   

20.  FEBRUAR 19.00 za +očeta Stanka Vidoviča, dar. domači 

sv. Jacinta in Frančišek Marto, pastirja  v zahvalo in priprošnjo 

 
TOREK   

21.  FEBRUAR 19.00 za poslušnost Svetemu Duhu 

sv. Peter Damiani, škof in c. učitelj  za +Marka Logarja, dar. družina Majc 

                                                      PEPELNICA – STROGI POST 

SREDA   

22.  FEBRUAR 19.00 za ++Kosove in Šubiceve  

sv. Marjeta Kortonska, spokornica  za +Ožbalta Rožanca 

                                    

ČETRTEK   

23.  FEBRUAR 19.00 za poslušnost Svetemu Duhu 

sv. Polikarp, škof in mučenec  za +Janka Kolbla 

                           POST 
PETEK   

24.  FEBRUAR 19.00 za ++starše Karba, sinove in +rod 

sv. Matija, apostol  za +Petra Mlinariča 

                                    
SOBOTA   

25.  FEBRUAR 19.00  za +Jerneja Bojneca in +Dušana Kapuna, 30. dan 

sv. Valburga, opatinja   za +Stanislava Divjaka 

1. POSTNA NEDELJA 

NEDELJA 8.00 za +Genovefo Kováčič, obl.  in ves Kovačičev in Vrbančičev rod 

26.  FEBRUAR 10.00 za +Kristino Herič, dar. Sonja Gumilar 

sv. Aleksander (Branko), škof  za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

SVETE MAŠE 
od 19. do 26. februarja 2023 



 

 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 Danes (nedelja) bo v soboški stolnici molitveno srečanje bogoslužnih sodelavcev z našim škofom dr. Petrom 
Štumpfom ob 15. uri. Lepo vabljeni (delivci obhajil, bralci beril, pevci, organisti, čistilci...). 

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

 V sredo je začetek postnega časa – pepelnica. V sredo je strogi post. Med sv. mašo bo obred pepeljenja. Ob petkih 
v postnem času je post. Ne jemo mesnih jedi. Vabljeni tudi k postni akciji 40. dni brez alkohola. V tem času se tudi 
odpovejmo zabavam in se potrudimo več moliti in narediti več dobrih del.  

 V petek pred sv. mašo križev pot: Vodijo ga 5. razred iz molitvenika, ki so ga lani dobili pri prvem sv. obhajilu. 

 V soboto z ministranti romamo na Halasov križev pot na Hotizo. Odhod ob 9. uri. Prosimo tudi za prevoz. 

 V soboto bo mladinsko srečanje v Ljutomeru: ob 19. uri sv. maša, nato molitev in skupno druženje. Lepo vabljeni. 

 V nedeljo pol ure pred sv. mašo križev pot iz molitvenika Kristjan moli. Ob 9.30 ga vodi 1. zakonska skupina. 

 Predzakonski tečaj bo v župniji Ljutomer ob nedeljah ob 15. uri . Začetek 26. februarja (traja 3 nedelje). Prav tako 
bo tudi pri nas v Radencih od 3.-5. marca vsakič ob 19. uri.  

 Vabljeni tudi na romanje v Italijo julija v organizaciji g. Štefana Krampača. Več na plakatu.  

 Hvala vernikom Turjanec za čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Bog povrni.  
V tem tednu vabimo vernike Radenec – sever - bloki.  
 

 Na polici za verski tisk lahko najdete: Družina, Misijonska obzorja, Stopinje (12€) in tudi nekaj knjig o družini.  

 Na polici so tudi položnice Karitasa za humanitarno pomoč v Turčiji (potres). Darujete lahko tudi z SMS-som. 

 Umrl je +Marko Logar. Pogreb bo v ponedeljek ob 13. uri v Radencih. Pogreb +Ožbalta Rožanca bo v sredo ob 13. 
uri v Radencih, molitve zanj pa v torek ob 18.30 v cerkvi. V tem tednu smo se na Kapeli tudi poslovili od +Sama 
Bajzeka. Molimo za naše rajne: Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu... 

 

 

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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