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SV. BENEDIKT                           AVGUST   2020 

MARIJA, LJUBITI TE 

VEDNO ŽELIM 
 

Verjamem, da se ne zmotim, če v središče meseca avgusta 
postavim čudoviti lik naše svete Cerkve, Jezusove hiše. Ta lik si 
Ti, naša Mati in Kraljica.  
Kako gledaš na nas, Mati? Kakšen občutek imaš o nas kristjanih 
21. stoletja? Se ti zdi, da bo kaj iz nas? Se ti zdi, da znamo in 
želimo zoreti za nebesa? 
Verjamem, da za nas pri svojem sinu ne nehaš prositi. 
Verjamem in verujem, da si zvesta v tej prošnji za nas. Tvoje 
čudovito materinsko srce je v bližini srca Jezusovega, ki 
prekipeva v ljubezni do nas. Jezus, tvoj sin, te časti in ti vdano 
častiš njega, Preblaženo Trojico. Ko bi le mogli dojeti lepoto 
tvoje skrbi za nas. Želimo posnemati tvojo ljubezen do Boga in 
do človeka. 
Verjamem, da se nam bo tudi letos uspelo 
zbrati okrog tvojega svetišča v 
Domanjševcih. Želimo te počastiti na tem 
svetem mestu. Povedati ti hočemo, da smo 
tvoji otroci. Ko ljubeče pristopimo pred 
Gospoda sveta, te želimo otroško držati za 
roko. Željni smo tvojega posredovanja za 
nas.  
 
Marija v nebesa vzeta, prosi za nas! 



SOBOTA – 1. avgust, sv. Alfonz Marija Ligvorij, škof in C. učitelj 
Sveta maša: ob 19.00 pri Benediktu   za + Viktorja Šnurerja 
 

NEDELJA – 2. avgust, 
18.NEDELJA MED LETOM, 
sveta Marija Angelska v Porcijunkuli 
Sveti maši: 
ob 8.30 v SELU za ++ Gezo, Gizelo in 
Franca Molnarja 
ob 10.00 pri BEDENIKI  za ++ Ošlajeve in 
Camplinove 

 

PONEDELJEK – 3. avgust, sv. Lidija, 
svetopisemska žena  
Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma za 
župljane in dobrotnike 
 

SREDA – 5. avgust, Marija Snežna 
Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma  
      za + Lenko Pintar 
 

ČETRTEK – 6. avgust, Jezusova 
spremenitev na gori 
Sveta maša: ob 19.00 v Andrejcih  za + Jožeta Sepa 
 

PETEK – 7. avgust, bl. Agatangel in Kasijan, duhovnika, mučenca 
Sveta maša: ob 19.00 pri Benediktu za + duhovne poklice 
 

Pred sveto mašo bo češčenje Najsvetejšega. 
Spominjamo se četrte obletnice smrti br. Gabrijela Recka. 
 

SOBOTA – 8. avgust, sv. Dominik, ustanovitelj dominikancev 
Sveta maša: ob 19.00 pri Benediktu  za + Valentina Rezarja 
 

Pred sveto mašo bo češčenje Najsvetejšega. 
 

NEDELJA – 9. avgust, 19. NEDELJA MED LETOM, sv. Terezija 
Benedikta od Križa (Edith Stein), redovnica, mučenka 
 

Svete maše: 
ob 8.30 v PROSENJAKOVCIH    za župljane in dobrotnike  
ob 10.00 pri BEDENIKI     za + Ivana Velnerja, 24. obl. 
ob 10.45 v ANDREJCIH    za + Gabrijela Recka, 4.obl. 
 

Po sveti maši v Andrejcih bo ob 11.30 še EKUMENSKO 
BOGOSLUŽJE skupaj z evangeličansko cerkveno občino 
Puconci. Lepo povabljeni! 
 

SREDA – 12. avgust, sv. Ivana Šantalska, vdova, redovnica 
Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma za + Lenko Pintar 



SOBOTA – 15. avgust, MARIJINO VNEBOVZETJE,    
 veliki šmaren ali Velka meša, Proščenje v Domanjševcih 
Sveta maša: ob 10.00 v 
Domanjševcih  za + 
Ivana Kodilo 
 

V petek (14. avgusta) pred 
Velko mašo bo obisk bolnikov 
po domovih. 
 

NEDELJA – 16. avgust,  
 20. NEDELJA MED LETOM, 
sv. Rok, romar, puščavnik, zavetnik v boju proti kužnim boleznim 
Sveti maši:  
ob 8.30 v SELU    za ++ Rezko in Janija Mataj iz MS 
ob 10.00 pri BEDENIKI  za + Jožefa Malačiča 
 

PONEDELJEK – 17. avgust, sv. Evzebij, papež 
Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma za župljane in dobrotnike 
 

 

Dan združitve Prekmurja z matičnim narodom. 
 

SREDA – 19. avgust, sv. Ludvik Toulouški, škof in 
redovnik 
Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma    
     za + Lenko Pintar 
 

SOBOTA – 22. avgust, Devica Marija Kraljica 
Sveta maša: ob 19.00 pri Bedeniki za Slovenijo 

 

NEDELJA – 23. avgust, 21. NEDELJA MED LETOM, sv. Roza iz Lime 
 DAN SPOMINA NA ŽRTVE VSEH TOTALITARNIH REŽIMOV 
 

Sveti maši: ob 8.30 v PROSENJAKOVCIH za + Jožeta Sepa 
    ob 10.00 pri BEDENIKI   za + Marijo Šiplič 
 

PONEDELJEK – 24. avgust, sv. NATANAEL (JERNEJ), apostol 
Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma za župljane in dobrotnike 
 

SREDA – 26. avgust, sv. Zefirin, papež 
Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma za + Lenko Pintar 
 

SOBOTA – 29. avgust, MUČENIŠTVO JANEZA KRSTNIKA 
Sveta maša: ob 19.00 pri Bedeniki za + Rudija Flisarja, 30.obl. 
 

NEDELJA – 30. avgust, 22. NEDELJA MED LETOM,    
         sv. Feliks (Srečko), mučenec 
 

Sveti maši: ob 8.30 v ANDREJCIH  za župljane in dobrotnike
    ob 10.00 pri BEDENIKI   za + Jožeta Kranjca 
 



SREDA – 2. september, bl. Apolinarij iz Posata, kapucin 
Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma za + Lenko Pintar 
 

ČETRTEK – 3. september, Gregor Veliki, papež 
Sveta maša: ob 19.00 v Andrejcih   za + Jožefa Sepa 
 

Pred sveto mašo bo kratka adoracija pred Najsvetejšim. 
 

PETEK – 4. september, sv. Mojzes, prerok 
Sveta maša: ob 19.00 pri BENEDIKTU  za duhovne poklice 
 

Pol ure pred sveto mašo bo adoracija pred Najsvetejšim. 
 

SOBOTA – 5. september, sv. Mati Terezija iz Kalkute, redovnica  
Sveta maša: ob 19.00 pri BENEDIKTU  za + Emilijo Flisar 
 

Pol ure pred sveto mašo bo adoracija pred Najsvetejšim. 
 

NEDELJA – 6. september, 23. NEDELJA MED LETOM,  
Sveti maši:        ANGELSKA NECELJA 
ob 8.30 v SELU    za + Marijo Puhan 
ob 10.00 pri BENEDIKTU  za + v zahvalo za srečen zakon 

Pravijo, da Cerkev ni za šale, a preberite ta oznanila … 

 Za vse, ki imate otroke, pa tega ne veste, imamo 
prostor, opremljen za otroke. 

 Skupina za ponovno pridobitev zaupanja vase se 
zbira ob četrtkih ob 19h . Prosim, vstopite pri 
zadnjih vratih. 

 V petek ob 19h bodo otroci v župnijski avli uprizorili Shakespearovega 
Hamleta. Župljani ste vabljeni, da se udeležite te tragedije. 

 Drage gospe, ne pozabite na dobrodelni sejem! To je odličen način, da se 
znebite vseh tistih neuporabnih stvari, ki vam jemljejo prostor v 
stanovanju. Pripeljite svoje može. 

 Tema današnje kateheze: Jezus hodi po vodi. Jutrišnja kateheza: Iščemo 
Jezusa. 

 Cena za udeležbo na seminarju o molitvi in postu vključuje vse obede. 
 Prosimo, da vaše darove položite v kuverto skupaj z rajnimi, za katere 

želite, da molimo. 
 Župnik bo prižgal svojo svečo pri oltarni sveči. Diakon bo prižgal svojo 

svečo pri župnikovi, potem se bo obrnil in prižgal vse vernike v prvi vrsti. 
 V torek bo v župnijski avli večerja na osnovi fižola. Sledil bo koncert. 

 

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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