
 

2. POSTNA NEDELJA 

NEDELJA 8.00 za +Dragico Zver, obl. 

5.  MAREC 10.00 za +Mimiko Budja 

sv. Olivija, mučenka  za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

 

PONEDELJEK   

6.  MAREC 19.00 za +Jagodo, Nevenko, Viktroijo in Josipa Trojnar 

sv. Koleta (Nika), redovnica  za +Petra Mlinariča 

 
TOREK   

7.  MAREC 19.00 za poslušnost Svetemu Duhu 

sv. Perpetua in Felicita, mučenki  za +Ferdinanda Bračka 

                                                       

SREDA   

8.  MAREC 19.00 za +Janka in Frančiško Žitek 

sv. Janez od Boga, red. ustanovitelj  za +Ivana Rihtariča 

                                    

ČETRTEK   

9.  MAREC 19.00 za +Marijo Debelak, obl. in vse ++Debelakove 

sv. Frančiška Rimska, redovnica  za +Marijo Ajlec 

                                POSTNI DAN 

PETEK   

10.  MAREC 19.00 za poslušnost Sv. Duhu 

sv. Makarij Jeruzalemski, škof  za +Andrejo Jelen 

                                    

SOBOTA   

11.  MAREC 19.00  za +mamo Ido Ivánuša 

sv. Benedikt, škof   za +Marjeto Hajdinjak 

3. POSTNA NEDELJA 

NEDELJA 8.00 za +Alojza Giderja iz Sodišinec 

12.  MAREC 10.00 za +Angelo in Leopolda Števanec in ++rod 

sv. Olivija, mučenka  za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

SVETE MAŠE 
od 5. do 12. marca 2023 



 

 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

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

 V petek križev pot vodi 8. razred. Po sv. maši seja ŽPS. 

 V soboto je križev pot po poti božjega služabnika Danijela Halasa na Hotizi. Vodijo ga mladi. Mladi iz Radenec imajo 
3. postajo. Križev pot se začne ob 18. uri.  

 V nedeljo pol ure pred sv. mašo križev pot iz molitvenika Kristjan moli. Ob 9.30 ga vodi 2. zakonska skupina. 

 Naslednjo nedeljo je križev pot na Hotizi (po poti Danijela Halasa), vodi ga naša dekanija. Naša župnija sodeluje z 
eno postajo. Križev pot se začne ob 16. uri. 

 Vabljeni tudi na romanje v Italijo meseca julija v organizaciji g. Štefana Krampača. Več na plakatu. Agencija Aritours 
vabi na postno romanje na Dunaj in Mariazell, 23. in 24. marca. Prijave in informacije na plakatu ali na telefon: 02/ 
252 16 19 ali na spletni strani: https://www.aritours.si/potovanja/postno-romanje-dunaj/ 

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

 Na polici za verski tisk lahko najdete: Družina, Žarek dobrote, nove Poti k Bogu, 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. 

 

 

 

http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

 

 

2. POSTNA NEDELJA, 05.03.2023 

tel:022521619
tel:022521619
https://www.aritours.si/potovanja/postno-romanje-dunaj/
http://www.zupnija-radenci.c/#om

