
 

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 

 

PONEDELJEK   

27.  FEBRUAR 19.00 za +Viktorijo Prelog in živi in ++rod 

sv. Gabrijel Žalostne M. Božje, red.  za +Antona Fajfarja, zadušnica 

 
TOREK   

28.  FEBRUAR 19.00 za poslušnost Svetemu Duhu 

sv. Roman, opat  za +Ožbalta Rožanca, 7. dan 

                                                       

SREDA   

1.  MAREC 19.00 na čast sv. Jožefu – prošnja in pomoč 

sv. Albin, škof  za +Marka Logarja, 7. dan 

                                   PRVI ČETRTEK 

ČETRTEK   

2.  MAREC 19.00 za poslušnost Svetemu Duhu 

sv. Neža Praška, klarisa, opatinja  za +Martina Škrleca, obl. 

                                PRVI PETEK - POST 

PETEK 16.00 v domu starejših: po namenu 

3.  MAREC 19.00 za +Karla Šenvetra in ++Šenvetrov rod 

sv. Kunigunda, kraljica  za +Ernesta Omarja 

                                   PRVA SOBOTA 

SOBOTA   

4.  MAREC 19.00  za +Vinka Žegura 

sv. Kazimir, poljski kraljevič   za +Sama Bajzeka, dar. družina Majc 

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 

SVETE MAŠE 
od 26. februarja do 5. marca 2023 



 

 

 … dogajanja, novice,  napo vedi,  

vabila … 

 

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

 V četrtek prvi četrtek. K rožnemu vencu, spovedi in sv. maši pridite prvoobhajanci. 

 V petek prvi petek. Dopoldan obisk bolnikov po domovih (bolnike prijavite). Popoldan sv. maša v domu starejših ob 
16. uri. Zvečer k spovedi in križevemu potu priditi bodoči birmanci (7. in 8. razred). Križev pot vodite 7. razred iz 
molitvenika Vrata k Bogu (besedila razdelimo pri verouku). 

 V soboto prva sobota. Ministrantske vaje ob 17.45. Po večerni sv. maši češčenje Najsvetejšega. 

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

 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. Agencija Aritours vabi na 
postno romanje na Dunaj in Mariazell, 23. in 24. marca. Prijave in informacije na telefon: 02/ 252 16 19 ali na spletni 
strani: https://www.aritours.si/potovanja/postno-romanje-dunaj/ 

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

 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. 

 V tem tednu smo se poslovili od +Marka Logarja, Ožbalta Rožanca in Antona Fajfarja. 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 

 

 

1. POSTNA NEDELJA, 26.02.2023 

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

