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SVETI POČITEK 
 

Jezus je ob 
neki priliki 
svojim 
izmučenim 
učencem 
naročil: 
»Pojdite sami 

zase v samoten 

kraj in se malo 

odpočijte!« (Mr 

6, 31) V poletnem času lahko takšen počitek enačimo z 
dopustom. Človeku je v teh časih podarjen delček leta, 
ki ga lahko preživi v večjem miru in prijateljstvu s svojo 
družino in s samim seboj. Mnogi si tega časa iz 
različnih razlogov ne vzamete. Pa vendar Bog čuti s 
človekom tudi ko gre za počitek. Ni lepšega kakor v 
takšnem počitku iz čiste radosti svoje misli združevati z 
Gospodom. 

Zato vam dragi prijatelji, ne glede na to ali boste šli na 
dopust ali ne, iz srca želim, da se vaše telo in duša v 
teh tednih tudi kaj odpočijeta v Bogu. Boug vas živi! 



SREDA – 2. avgust, sv. Marija Angelska v Porciunkuli 
 

ČETRTEK – 3. avgust, sv. Lidija, svetopisemska žena 

Sveta maša: ob 20.00 v ANDREJCIH v čast Svetemu Duhu 

Na začetku bo češčenje Najsvetejšega. 
 

PETEK – 4. avgust, sv. Janez Marija Vijanej, zavetnik 

župnikov 

Sveta maša: ob 19.00 pri Bedeniki  za +Terezijo Rajnar 

Ob 18.30 bo izpostavljeno Najsvetejše.  
 

SOBOTA – 5. avgust, Marija Snežna (Nives) Sveta maša: 

ob 19.00 pri Bedeniki za + Marijo Zakoč  

Ob 18.30 bo izpostavljeno Najsvetejše in zbiranje ob Fatimskem 

Marijinem kipu.  
 

NEDELJA – 6. avgust, JEZUSOVA SPREMENITEV NA GORI 

Sveti maši: 

ob 8.30 v Selu       za ++Geza, Gizelo in sina Franca Molnarja 

ob 10.00 pri BEDENIKI  za ++ Kranjčeve in Felbarjeve 

      za + br. Gabrijela Receka, 1. obl. 
 

PONEDELJEK – 7. avgust, sv. Sikst II, papež in tov. mučenci 

Sveta maša: ob 6.20 v kapeli Doma za župljane in dobrotnike 
 

SOBOTA – 12. avgust, sv. Ivana Šantalska, škof in c. učitelj 

Sveta maša: ob 19.00 pri Bedeniki   za + Heleno Hari 
 

NEDELJA – 13. avgust, 19. MED LETOM, Poncijan, papež in 

Hipolit, duhovnik, mučenca   Svete maše: 

ob 8.30 v Prosenjakovci po posebnem namenu       

ob 10.00 pri Bedeniki   za + Bernardo in Janeza Moharja 

      za + Ivana Velnerja, 21.obl. 
ob 10.45 v Andrejcih  za + Terezijo Kalamar, 25. obl. 
 

Ponovno dobrodošli na ekumenskem bogoslužju v Andrejcih. 
Zopet bomo skupaj z evangeličansko cerkveno občino Puconci 
slavili Gospoda. Aleluja! 
 

PONEDELJEK – 14. avgust, sv. Maksimiljan Kolbe, mučenec 

Sveta maša: ob 6.20 v kapeli Doma  za župljane in dobrotnike 
 

TOREK – 15. avgust, 

MARIJINO VNEBOVZETJE – VELKA MEŠA 

 Sveti maši: ob 8.30 pri Bedeniki za + Franca Kovača  

  ob 10.00 v Domanjševcih  za + Karolino Ranfl 

        za župljane in dobrotnike 



Vsako leto nam je Velka Meša 

najlepši Marijin praznik, ki 

privabi veliko kristjanov, da ji 

pridemo čestitat ob njeni veliki 

sreči – vnebovzetju. Letos vas 

še prav lepo povabim, da 

poromate k njej v 

Domanjševce. Sveto mašo ob 

10.00 bo vodil naš provincial, 

br. Vlado Kolenko. Lomil nam 

bo kruh Božje Besede, da se okrepimo. Ob tem bo tudi 
blagoslovil prenovljeni zvonik naše cerkve v 

Domanjševcih. 

Po sveti maši si boste lahko privoščili tudi bograč. In že 

naprej vam velik Boug plati za vaš dar za obnovo zvonika. 

Velik Boug plati prijateljem iz Madžarske Teleki László 

Fundation iz Budimpešte, ki so nakazali tri tisoč evrov. 
 

SOBOTA – 19. avgust, sv. Ludvik Tuluški, škof 

Sveta maša: ob 19.00 pri Bedeniki  za + Ano Vӧrӧš 
 

NEDELJA – 20. avgust, 20. MED LETOM          

Svete maše: ob 8.30 v SELU za + Franca Puhana iz Bogojine 

   ob 10.00 pri BEDENIKI  za + Marijo Zakoč 
 

PONEDELJEK – 21. avgust, sv. Pij X, papež 

Sveta maša: ob 6.20 v kapeli Doma za župljane in dobrotnike 
 

SOBOTA – 26. avgust, sv. Zeferin, papež 

Sveta maša: ob 19.00 pri Bedeniki  za ++ iz družine Kočar iz 

Bogojine 
 

NEDELJA – 27. avgust, 21. MED LETOM, sv. Monika, mati sv. 

Avguština   Svete maše: 

. ob 8.30 v Prosenjakovcih za + Jožefa Antaliča  
 ob 10.00 pri BEDENIKI  za + br. Gabrijela Receka 
 

ČETRTEK – 31. avgust, sv. Nikodem, po namenu 

Sveta maša: ob 20.00 v ANDREJCIH za + Janeza Moharja 

Na začetku bo češčenje Najsvetejšega. 
 

PETEK – 1. september, Brezjanska Mati Božja, obletnica 

kronanja 

Sveta maša: ob 19.00 pri Bedeniki 

za ++mamo Terezijo in očeta Vincija Gutmana iz Bogojine 



Ob 18.30 bo izpostavljeno Najsvetejše.  
 

SOBOTA – 2. september, sv. Marjeta, devica in mučenka 

 Sveta maša: ob 19.00 pri Bedeniki za + Franca Dimeca iz 

Suhega Vrha ob rojstnem dnevu 

Ob 18.30 bo izpostavljeno Najsvetejše in zbiranje ob Fatimskem 

Marijinem kipu.  
 

NEDELJA – 3. september, 22. MED LETOM, sv. Gregor Veliki, 

papež in cerkveni učitelj 

Sveti maši: 

ob 8.30 v Selu       za župljane in dobrotnike 
 

ob 10.00 pri BEDENIKI  za +Marijo Zakoč 
 

 

SPREMEMBE V NAŠEM BRATSTVU 
Vstopili smo v mesec avgust, ki je zadnji mesec brata Primoža v vlogi 
voditelja našega Doma Duhovnosti. V nedeljo 3. septembra se nadejamo, 
da bo br. Primož še med nami, da si stisnemo roko in izgovorimo toplo 

besedo. 

Devet let je opravljal to nalogo in jo 
je opravljal odlično. Poleg tega pa 
si je rad vzel čas za našo župnijo. 
Tako ste ga večkrat videli za 
oltarjem, ob obiskih Marije, v 
spovednici… 

Brat Primož s svojim klenim 
značajem, to klenost podarja tudi 

ljudem okrog sebe. Za to in za vse ostalo, naj Ti dragi brat, tudi zaradi 
tvojega življenja med nami Blažena Trojica podari nebesa. 

Tvoja naslednja življenjska postaja, pravi naš provincial, je služba 
predstojnika v našem samostanu v Celju. Sam si ga pomagal obnoviti, saj 
je bil dolga leta v lasti nacionalizacije. Želimo ti, da tako, kot si dal 
poseben elan tukajšnjemu življenju Doma in župnije, po Božji milosti, svoje 
darove poseješ na Celjskem. Boug ti plati in te blagoslovi!  

 

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/ 
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