
 

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 

 

PONEDELJEK   

13.  MAREC 19.00 za +Ivico in Alojza Režonja in moža Davida 

sv. Kristina, mučenka  za +Ernesta Omarja 

 
TOREK   

14.  MAREC 19.00 za poslušnost Svetemu Duhu 

sv. Matilda, kraljica  za +Marka Logarja, 30. dan 

                                                       

SREDA   

15.  MAREC 19.00 za +Gertrudo Pintarič iz Sodišinec 

sv. Ludovika de Marillac, redovnica  za +ženo Jožico Gregor in ++starše Žitek 

                                    

ČETRTEK   

16.  MAREC 19.00 za +Ivanko Tropenauer in ves Kaučičev rod 

sv. Hilarij in Tacijan, oglejska muč.  za +Marijo Marič 

                                POSTNI DAN 

PETEK   

17.  MAREC 19.00 za +moža Jožefa Irgoliča – ob rojstnem dnevu 

sv. Patrik, škof in misijonar  za +Stanislava Divjaka 

                                    

SOBOTA 8.00  za +Petra Mlinarča 

18.  MAREC 19.00  za +očeta, obl., mamo, brata in svakinjo Škrlec 

sv. Jožef - praznik   za +Jožefa Šoštariča, dar. domači 

4.  POSTNA NEDELJA 

NEDELJA 8.00 za +mamo Ano Bračko, obl. 

19.  MAREC 10.00 za +Janeza in Kristino Lapoši 

sv. Adeltruda, devica  za žive in rajne vernike ter dobrotnike župnije 

SVETE MAŠE 
od 12. do 19. marca 2023 



 

 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

 Danes (nedelja) 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.  

 V ponedeljek je obletnica izvolitve papeža Frančiška. Vabljeni k molitvi za papeža (zmolite vsaj eno molitev). 

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

 V četrtek je smrtni dan Božjega služabnika Danijela Halasa. Po sv. maši se mu bomo priporočili in molili za njegovo 
beatifikacijo. 

 V petek križev pot ob 18.30 vodi 4. razred.  

 V soboto je praznovanje praznika sv. Jožefa (prestavi s zaradi postne nedelje). Sv. maši ob 8.00 in ob 19.00. uri. 

 V nedeljo pol ure pred sv. mašo molimo križev pot. Ob 9.30 ga vodi mladina. 

 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 Šratovec za čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Bog povrni.  
V tem tednu vabimo vernike Radenec – Kapelska cesta.  
 

 Na polici za verski tisk lahko najdete: Družina, Družina Praznična, Poti k Bogu, Stopinje (12€) in tudi nekaj knjig o 
družini.  

 

 

http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

 

 

3. POSTNA NEDELJA, 12.03.2023 

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

