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Z MARIJO ČEZ KRIŽ, DO VSTAJENJA
Marsikateremu kristjanu postaja ali ostaja težko verovati.
Dogodki, ki se jih spominjamo v dneh, ki prihajajo so prav
posebno povezani z osebno in skupno vero.
Kako naj verujem, da je Jezus Božji sin in da je za naše – moje
grehe umrl na križu? Dobro, to da je živel ni stvar vere, je stvar
zgodovine. Moral je biti zares vpliven, da je o njem pisala tudi
takratna svetna oblast. To, da je živel, je torej jasno. Vendar,
da je Božji Sin, ki je umrl za nas in naj nadaljujem, ki je vstal
za nas?! To pa je stvar vere.
Besedo verovati med drugim razlaga slovar slovenskega
knjižnega jezika z besedami: Imeti zavest
o obstoju Boga. Torej imeti tudi zavest o
vsem, kar je Jezus za nas storil.
Vendarle mislim, da razlaga besede
verovati, ki jo najdemo v slovarju, človeku
ne more okrepiti vere, kvečjemu osvetliti.
Zato imam zate povabilo. Pojdi skozi vse
te skrivnosti teh svetih dni skupaj z Marijo.
Zdi se, da je ona žena izjemne vere. Sicer
iz drugačne strani zgodovine, pa vendar je
žena izjemne vere. Ko ga je gledala na
križu je verovala, da dela vse novo in da
ve kaj dela. Ko ga na križu gledamo,
verujmo, da je za nas že storil vse kar je zares pomembno.
Primimo se je za roko, naj nas spremlja čez vrhunec posta, čez
Veliki četrtek, Veliki petek, VELIKO NOČ. Jutro vstajenja bo
radostnejše. Srečno velikonočno pot!
br. Jurij Štravs

SOBOTA – 1. april, sv. Celij, irski škof
Sveta maša: ob 18.00 pri Bedeniki za + Marijo Zakoč
NEDELJA – 2. april, 5. postna, tiha, sv. Marija Egiptovska,
spokornica Sveti maši:
ob 8.30 v SELU
za + Antonijo Kržanko
ob 10.00 pri BEDENIKI
za + Anico Rituper
za + Štefana Gergoreca
Pogumno: Še zadnja tedna posta sta pred nami.
PONEDELJEK – 3. april, sv. Rihard (Riko), škof
Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma
za župljane in dobrotnike
ČETRTEK – 6. april, sv. Irenej iz Srema, škof, mučenec
Sveta maša: ob 14.00 v ANDREJCIH, za + Bernardo Mohar
Pred sveto mašo bomo imeli tudi kratko češčenje Najsvetejšega.
PETEK – 7. april, sv. Aleksander, mučenec
Sveta maša: ob 19.00 pri Bedeniki
za +Gabrijela Receka
Pol ure pred sveto mašo bo križev pot.
SOBOTA – 8. april, sv. Dionizij, škof
Sveta maša: ob 19.00 pri Bedeniki
za + Viktorja Kereca
Pol ure pred sveto mašo bo izpostavljeno Najsvetejše.

Ta dan ob 9h bo delovna čistilna akcija, vsak naj prinese svoje orodje. Počistilo
se bo okoli cerkve in v cerkvi. Boug plati!
NEDELJA – 9. april, 6. POSTNA, CVETNA NEDELJA,
sv. Maksim Aleksandrijski, škof
Sveti maši:
ob 8.30 v PROSENJAKOVCIH
za župljane in dobrotnike
ob 10.00 pri BEDENIKI
za + Rozino Hari iz Lukačevec in +
Jožefa Gomboši iz Murske Sobote (daroval prijatelj Lajči)
za ++ Jožefa in Matildo Malačič
Ob 10 bo najprej blagoslov oljčnih vej in drugega zelenja pred
cerkvijo, nato pa slovesni vhod in sveta maša.
PRIPRAVIMO SE NA VELKO SPOVED, KI BO TA DAN!
VELIKI ČETRTEK – 13. april, sv. Ida, redovnica
Dan Jezusove zadnje večerje. V njej sta se rodila novozavezno
duhovništvo in sveta mašna daritev.
Ob 9.00 bo v stolni cerkvi slovesna krizmena maša, med katero
škof posveti in blagoslovi sveta olja: krizmo za krst, duhovniška
posvečenja in birmo, krstno in bolniško. Obiščite mater vseh svetih
maš.

Sveta maša: ob 19.00 pri Bedeniki za +Jožefa Gaborja
Med sveto mašo sodelujejo prvoobhajanci. Opazovali bomo tudi
obred umivanja nog. Nabirka pri sveti maši je namenjena župnijski
Karitas. Po sveti maši bo skupno čaščenje Najsvetejšega v
Getsemaniju. Verouka ta dan ne bo.
VELIKI PETEK – 14. april
Obredi Velikega petka bodo ob 19.00 uri v Kančevcih. To je
spominski dan Jezusovega trpljenja in smrti na križu. Dan strogega
posta. Preživimo ga v nenehni misli na Jezusa. Tudi v obredih v
cerkvi bomo obudili spomin na dan našega odrešenja s
poslušanjem pasijona, prošnjami, češčenjem križa in molitvi ob
božjem grobu.
VELIKA SOBOTA – 15. april, sv. Helena Alzaška, kneginja
Jezus je v grobu in mi se pomudimo ob njem.
Iz naših košar pa že diši vonj Velike noči. Blagoslove bomo imeli:
v Selu ob 13.30
v Prosenjakovcih ob 14.30
v Kuštanovcih ob 16.00
v župnijski cerkvi ob slovesni vigiliji, ki bo ob 19.00 uri.
Sveta maša: ob 19.00 pri Bedeniki za + Bernardo Mohar
VELIKONOČNA VIGILIJA: pred cerkvijo bomo najprej doživeli
svetlobo in moč velikonočnega ognja, ki bo vžgal velikonočno
svečo. Odnesli jo bomo v cerkev in ji zapeli hvalnico. Obnovili
bomo krstne obljube. Zato vas vabim, da prinesete s seboj, če je
le možno, krstne sveče s ščitnikom. V krstni vodi bomo podoživeli
naš krst.

NEDELJA – 16. april, VELIKA NOČ
Sveta maša: ob 10.00 pri Bedeniki za župljane in dobrotnike
za + Barbaro Ošlaj iz Filovec
Bogoslužje bo samo v župnijski cerkvi. Ob 10.00 bo
vstajenjska procesija in nato slovesna sveta maša.
PONEDELJEK v Velikonočni osmini – 17. april, sv. Robert, opat
Sveti maši: ob 8.30 v Selu
za + Olgo Horvat
ob 10.00 pri BEDENIKI
za + Angelo Ropoš
SREDA v Velikonočni osmini – 19. april, sv. Leon IX, papež
Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma
za + Nado Dominko
SOBOTA v Velikonočni osmini – 22. april, sv. Hugo, škof
Sveta maša: ob 19.00 pri Bedeniki za + Viktorja Kereca

NEDELJA – 23. april, BELA NEDELJA, sv. Jurij, mučenec
Svete maše:
ob 8.30 v PROSENJAKOVCIH
za + Olgo Kerčmar
ob 10.00 pri BEDENIKI
za + Marijo Zakoč
za župljane in dobrotnike
SOBOTA – 29. april, sv. Katarina Sienska, devica, cerkvena
učiteljica in sozavetnica Evrope
Sveta maša: ob 19.00 pri Bedeniki za + Heleno Hari
NEDELJA – 30. april, 3. velikonočna, sv. Pij, papež
Sveti maši:
ob 8.30 v SELU
za župljane in dobrotnike
ob 10.00 pri BEDENIKI
za + Angelo Ropoš
PONEDELJEK – 1. maj, sv. Jožef, delavec
Sveti maši: ob 10.00 v Prosenjakovcih za + Bernardo Mohar
Imaš nekaj minut na dan, ki si jih lahko
vzameš za Boga? Prisluhni pričevanjem.
http://pridi.com/delijezusa-3/

Stara šola ali BEDENIČKA
HIŠA ZNANJA, čaka na
rezultate razpisa Las Goričko
2020. Upamo, da bomo izbrani
na razpisu, lahko pričeli s
postopno obnovo te naše
lepotice. Iskali ji bomo novega
smisla, ki je že našim
prednikom ob njeni gradnji
pustil žulje na rokah. Zato razpis in vse nadaljnje delo v povezavi z
njo izročamo v varstvo in priprošnjo svetemu Bedeniku. Prosi za
nas! Pridi Sveti Duh!

Medjugorje: Od četrtka 20. do nedelje
23. aprila naša župnija skupaj s prijatelji želi
poromati v to Marijino romarsko središče.
Pridno se že prijavljate, a je še veliko prostora
na avtobusu. Zato kar pogumno.
Odgovarja: br. Jurij Štravs, župnijski upravitelj, Kančevci 38.
Telefon: 554 11 38, GSM: 031/545 108; emajl: jurij.stravs@rkc.si
Na medmrežju:
http://zupnija-kancevci.si/

