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JEZUSOVO DAROVANJE
Pretekli petek smo obhajali praznik svečnice ali Jezusovega
darovanja v templju. Ob njem evangelist Luka omenja starčka
Simeona. Ta je v videnju spoznal, kdo je to Dete. Pristopil je,
ga vzel v naročje in spregovoril sloviti preroški spev:
»Zdaj odpuščaš svojega služabnika, o Gospodar,
po svoji besedi v miru, kajti moje oči so videle rešitev,
ki si jo pripravil pred očmi vseh narodov;
luč v razsvetljenje poganov
in v slavo Izraela, svojega ljudstva« (Lk 2, 29-31).
Hrepenenje po svetlobi je prvobitna značilnost človeške
narave. Cerkev jo je upoštevala in starodavno izročilo
povzdignila v svet nadnarave. V hrepenenju po luči vidi
hrepenenje po Mesiju, ki »razsvetljuje vse človeštvo«.
Ob darovanju v templju se spominjamo tudi prerokinje Ane, ki
je Jezusa razglašala vsem, ki so jo
hoteli poslušati.
Ta dva pričevalca sta svetilnik
ostarelim naše župnije. Zgodi se
namreč, da starejši človek občuti
svojo nekoristnost, toda s svojo
molitvijo opravlja nadvse
dragoceno službo in veliko delo za
mlajši rod. Je človek, ki ima veliko
večjo nalogo od spremljanja radia in televizije. Z Ano in
Simeonom spremlja, sprejema in posreduje Božje Dete po
duhovnem medmrežju mladim.

ČETRTEK – 1. februar, sv. Brigita Irska, opatinja
Sveta maša: ob 14.00 v ANDREJCIH, za + Jožeta Cӧra
Pred sveto mašo bomo imeli tudi kratko češčenje Najsvetejšega.
PETEK – 2. februar, JEZUSOVO DAROVANJE, SVEČNICA, praznik
Sveti maši: ob 8.30 v PROSENJAKOVCIH
za zdravje
ob 10.00 pri BENEDIKTU za + Antonijo Kržanko, 1. obl.
SOBOTA – 3. februar, sv. Blaž, škof in mučenec
Sveta maša: ob 19.00 pri BENEDIKTU
za + Jožefa Gaborja
Pol ure pred sveto mašo bo izpostavljeno Najsvetejše. Med sveto
mašo pa boste lahko prejeli blagoslov sv. Blaža.
NEDELJA – 4. februar, 5. nedelja med letom, sv. Jožef Leoniški,
kapucin, misijonar
Sveti maši:
ob 8.30 v SELU
za + Olgo Horvat
ob 10.00 pri BENEDIKTU
za + Ludvika, 12. obl. in Ireno Flisar
ter Ludvika in Evo Papič
PONEDELJEK – 5. februar, Agata, devica in mučenka
Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma
za župljane in dobrotnike
TOREK – 6. februar, sv. Peter Krstnik in drugi japonski mučenci
Sveta maša: ob 18.00 v kapeli Doma
za zdravje
Po sveti maši seja ŽPS. Vabljeni!
ČETRTEK – 8. februar, sv. Jožefa
Bakhita, sužnja
SLOVENSKI
KULTURNI
PRAZNIK
SOBOTA – 10. februar, sv. Alojzij
Stepinac, škof in mučenec
Sveta maša: ob 17.00 pri Benediktu za +Franca Kovača
NEDELJA – 11. februar, 6. nedelja med letom, sv. Lurška Mati
Božja, svetovni dan bolnikov
Sveti maši: ob 8.30 v PROSENJAKOVCIH za župljane in dobrotnike
ob 10.00 pri BENEDIKTU
za + Franca Dimeca, 2. obl.
SREDA – 14. FEBRUAR, PEPELNICA
Sveti maši:
ob 8.30 v PROSENJAKOVCIH
za ++ Janeza in Rada Pintarja
ob 10.00 pri BENEDIKTU za ++ Frančiško Tušek in Valentino
Štravs

Pri obeh svetih mašah bo potekal obred
pepeljenja. Pri bogoslužju duhovnik s pepelom
napravi križ na čelu in vzklikne: »Spreobrni se
in veruj evangeliju.« ali »Pomni človek, da si
prah in da se v prah povrneš.«
Ta dogodek nas povede v štiridesetdnevni
postni čas. Nikakor ga ne vzemimo z levo roko
in ga ne odložimo že ob prvem preizkusnem
kamnu. Dragocen čas naše duhovne rasti je.
Postne vaje, kot so odpoved hrani, sodobnim
tehnologijam in grdim razvadam (preklinjanju)
nam bodo pomagale obstati z Jezusom pod križem in v veri pogledati
v prazen grob. Kdor se je v življenju odločil slediti Jezusu, bo slej ko
prej naletel na trpljenje. Saj ta pot hudiču ni všeč. Torej pogumno v
boj!
Uradna postna praksa je odpoved mesnim jedem ob petkih postnega
časa in za pepelnico in veliki petek poleg tega le enkrat do sitega se
najesti. Postna postava veže kristjana od 14 do 60 leta starosti.
SOBOTA – 17. februar, sv. Silvin, škof
Sveta maša: ob 17.00 pri BENEDIKTU za + Anico Rituper
Ob 10.00 bo v Martinju spominska slovesnost ob
10. obletnici smrti častnega kanonika Ivana
Camplina. Najprej bo molitev ob njegovem grobu
nato sveta maša v tamkajšnji cerkvici in nato
krajši kulturni program v bližnjem gasilskem
domu. Vabljeni.
NEDELJA – 18. februar, 1. postna,
Sveti maši: ob 8.30 v SELU
za
župljane in dobrotnike
ob 10.00 pri BENEDIKTU
Jožeta Cӧra

za +

SOBOTA – 24. februar, sv. Matija, apostol
Sveta maša: ob 17.00 pri Bedeniki
za + Rozalijo Gomboc
NEDELJA – 25. februar, 2. postna
Sveti maši:
ob 8.30 v PROSENJAKOVCIH
ob 10.00 pri BENEDIKTU

za + Ano Vӧrӧš
po namenu Velnerjevih

PONEDELJEK – 26. februar, Aleksander (Branko), škof
Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma
za župljane in dobrotnike
ČETRTEK – 1. marec, sv. Albin, škof

Sveta maša: ob 14.00 v ANDREJCIH

za + Jožeta Cӧra

PETEK – 2. marec, sv. Neža (Agnes) Praška, kraljica in opatinja
Sveti maši: ob 18.00 pri BENEDIKTU
za + Janeza Stanonika
SOBOTA – 3. marec, sv. Kunigunda, kraljica
Sveta maša:
ob 18.00 pri BENEDIKTU
na čast Svetemu Duhu za
volitve
NEDELJA – 4. marec, 3. POSTNA NEDELJA, Olivija (Livija),
mučenka
Sveti maši: ob 8.30 v SELU
za + Olgo Horvat, 1.obl.
ob 10.00 pri BENEDIKTU
za + Avgusta Gašpariča, 30.obl.

PA ŠE POSTNA SPODBUDA
Papež Benedikt XVI nas je bodril: »Dragi bratje in sestre,
postni čas nam ponovno daje možnost, da razmišljamo o
srcu krščanskega življenja: ljubezni do bližnjega.
To je res primeren čas, da s pomočjo Božje Besede in
zakramentov prenovimo pot naše vere. To pot zaznamujejo
molitev, medsebojno podarjanje, tišina in post v
pričakovanju, da bomo doživeli velikonočno veselje.
Ob tem želim opozoriti na nek vidik krščanskega življenja, za
katerega menim, da je prišel v pozabo: bratski opomin z
mislijo na večno življenje. Pred zlom ne smemo molčati.«
BOUG PLATI!
Dragi župljani!
Iz srca se zahvaljujem vsem, ki ste meni, gospodu mežnarju
Robertu Čahuku in gospodu organistu Janezu Gjergjeku podarili vaš
dar dačo. Zahvalim se tudi našemu samostanu, ki dovoljuje, da vaš
dar namenimo za moje socialno in pokojninsko zavarovanje, ki v
večini župnij odteka iz župnijske blagajne. Da, ni vedno
najugodneje, če župnik še ni penzioniran. Še enkrat: Boug vam plati
za vaš dar!
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/

