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MARIJA ODI 
 

 
 

Ko sta se Jožef in Marija napotila v Betlehem, da bi se 

Jožef tam popisal, so se Mariji dopolnjevali dnevi, da bi 

rodila. V spomin na Jožefovo in Marijino iskanje 

prenočišča tudi v naši župniji obhajamo pobožnost, ki jo 

imenujemo »MARIJA ODI«. 
S prvo adventno nedeljo začne Marija svojo romarsko pot 

»od Nazareta, kjer je živela, do Betlehema, kjer je 

rodila«. Njen kip potuje od hiše do hiše in povsod, kjer so 

ga pripravljeni sprejeti, se zaustavi za eno noč in dan. 

Potuje njen kip, a verujemo, da pride v hišo Marija osebno 

med svoje otroke. 

Na ta način se družine globlje pripravljajo na praznovanje 

rojstva Jezusa, gojijo družinsko in občestveno molitev ter 

se med seboj še tesneje duhovno povežejo. 



ČETRTEK – 30. november, sv. Andrej, apostol Sveta maša:  

 ob 14.00 v Andrejcih  za + Emilijo Kosednar iz Cankove 

Pred sveto mašo bo kratko češčenje Najsvetejšega. 
 

PETEK – 1. december, bl. Charles de Foucauld  

 Sveta maša: ob 16.00 pri Bedeniki  za +Frančiško Tušek 

Ob 15.30 bo izpostavljeno Najsvetejše.  
 

SOBOTA – 2. december, sv. Bibijana, mučenka 

Sveta maša: ob 16.00 pri Bedeniki  za + Jožeta Cӧra 

Ob 15.30 bo izpostavljeno Najsvetejše.  
 

NEDELJA – 3. december, 1. ADVENTNA 

NEDELJA, NEDELJA KARITAS; 

sv. Frančišek Ksaver, duhovnik 

Sveti maši: 

ob 8.30 v SELU za ++ starše Zadravec 
ob 10.00 pri BEDENIKI za + Ireno Flisar
  

V cerkvi sv. Nikolaja v Selu bomo praznovali zimsko proščenje. 
 

Tudi letos bodo dobrovoljci pod okriljem Karitas izdelali adventne 

vence. Pri vseh svetih mašah bo blagoslov adventnih vencev. 
 

PONEDELJEK – 4. december, sv. 

Barbara, mučenka 

Sveta maša ob 6.30.00 v Domu  

 za župljane in dobrotnike 
 

TOREK – 5. december, sv. Sava, 

opat, puščavnik – Miklavžev večer 

Sveta maša ob 6.30.00 v Domu  

 za zdravje otroka 
 

SREDA – 6. december, 

sv. Nikolaj, škof 

Sveta maša ob 6.30.00 v Domu  
 za zdravje in božje varstvo 
 

PETEK – 8. december, brezmadežno spočetje Device Marije 

Sveta maša ob 8.30 v Prosenjakovcih  za + Jožefa Antaliča 

 ob 16.00 v Kančevcih  za ++ Janeza in Rada Pintarja 
 

SOBOTA – 9. december, sv. Valerija, mučenka 

Sveta maša ob 16.00 v Kančevcih  za + Anico Rituper 
 

NEDELJA – 10. december, 2. ADVENTNA NEDELJA, 

sv. Loretska Mati Božja  Svete maše:     



  ob 8.30 v Prosenjakovci za + Franca Kovača  

 ob 10.00 pri Bedeniki   za + Vero Anželj 
 

Po sveti maši upamo, da nas obišče sv. Miklavž. Prijavite otroke. 
 

PONEDELJEK – 11. december, sv. Damaz I, papež 

Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma  za župljane in dobrotnike 
 

TOREK – 12. december, sv. Guadalupska Mati Božja 

Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma  za + Ivana Bajca 
 

SREDA – 13. december, sv. Lucija, devica in mučenka 

Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma  za zdravje 
 

ČETRTEK – 14. december, sv. Janez od Križa, duhovnik in 

cerkveni učitelj 

Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma  za zdravje na duši in telesu 
 

PETEK – 15. december, bl. Drinske mučenke 

Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma  v zahvalo ob rojstvu   
        vnukinje in njen blagoslov 
 

SOBOTA – 16. december, ZAČETEK BOŽIČNE DEVETDNEVNICE 

Sveta maša: ob 16.00 pri Bedeniki   v čast Materi Božji v  

         zahvalo in priprošnjo 
 

NEDELJA – 17. december, 3. ADVENTNA NEDELJA, 2. dan 

božične devetdnevnice  Sveti maši: 

ob 8.30 v SELU   za ++ Sepove 

ob 10.00 pri BEDENIKI  za ++ Štefana in Jožefa Felbarja 
 

PONEDELJEK – 18. december, 3. dan božične devetdnevnice 

Sveta maša: ob 16.00 v Domu  za ++ Janeza in Radota Pintarja 
 

TOREK – 19. december, sv. Urban V, papež 4. dan božične 

devetdnevnice 

Sveta maša: ob 15.00 v Vučji Gomili  za + Antonijo Kržanko 
 

SREDA – 20. december, 5. dan božične devetdnevnice Sveta 

maša: ob 16.00 v Selu  za + Olgo Horvat 
 

ČETRTEK – 21. december, sv. Peter Kanizij, duhovnik in 

cerkveni učitelj 6. dan božične devetdnevnice Sveta maša:
 ob 14.00 v Andrejcih  za ++ Bernardo in Janeza Moharja 
 

PETEK – 22. december, 7. dan božične devetdnevnice   

Sveta maša: ob 16.00 v Prosenjakovcih  za + Jožefa Antaliča 
 

SOBOTA – 23. december, sv. Janez Kancij, duhovnik 8. dan 

božične devetdnevnice       

 Sveta maša:   ob 16.00 pri Bedeniki  za + Heleno Hari 



NEDELJA – 24. december, 4. ADVENTNA NEDELJA, 9. dan 

božične devetdnevnice SVETI VEČER  Sveti maši: 

ob 8.30 v Prosenjakovcih za + Ano Vӧrӧš. 

ob 10.00 pri BEDENIKI  za ++ Kranjčeve in Felbarjeve 
 

TA DAN VABI NA      VELIKO SPOVED! 
 

SPORED MOLITVENEGA BOGOSLUŽJA 
OB MARIJINEM OBISKU V POSAMEZNIH 
DRUŽINAH 
 

Na belo pogrnjeni mizi 
pripravijo Mariji in Jezusu 
oltarček: po možnosti svečo in 
cvetje kamor bodo položili 
sveto podobo.  
 

Ko Marijo prinesejo k hiši, kjer 
so že vsi zbrani, jo tako ali 
podobno sprejmejo: 
Tisti, ki jo prinese, reče:  
 
»Prijatelji, sprejmite kip 
Jezusove in naše Matere in 
hkrati njo samo!« 
 

Tisti, ki jo sprejme, pa reče: 
»Pozdravljena Marija, brezmadežna Devica in Mati! 
Vstopi v našo hišo in v našo družino! Prenoči pri 
nas, med svojimi otroci ter Jezusovimi sestrami in 
brati!« 
 
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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