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ISKRENA HVALA!   
  BOUG VAMA PLATI! 
 

Kako ne bi bili hvaležni za življenje 
v teh dneh. Vsak ga živi na svoj 
način. Vsak ga je prejel od 
Najvišjega in nekega dne mu ga bo 
vrnil, vse svoje življenje mu bo 
položil nazaj v njegove roke. Tako 
rekoč na milost in ne milost. 
V teh dneh ob koncu januarja sta 
mu ga vrnila dva naša čudovita 
župljana, 20. januarja g. Jožef Sep, 
26. pa g. Ivan Kodila. Nekaj 
edinstveno svetega je bilo v njima. 
Kot župnijski upravitelj te naše 
čudovite župnije svetega 
Benedikta, se v imenu vseh njenih 
župljanov Bogu zahvaljujem za ti 
dve čudoviti priči vere in dobrote, 
ki sta živeli med nami. Vračamo ti 
ju naš največji Dobrotni Bog. 

Hvaležni smo za njun zgled, ki naj ostaja z nami, da bomo lahko 
lepše živeli. Hvaležni smo, tako smo hvaležni zanju! 
Vsaka smrt je sveta, vendar sta ta dva naša brata v Kristusu, v očeh 
župnije Kančevci prav posebno dragocena. Uživajta v Božjem 
povračilu za vse dobro, ki sta ga v času, ki vama je bil podarjen 
pustila na tej strani stvarstva. Hvala, hvala, hvala! 
Naše molitve so z vama! 



SOBOTA – 1. februar, sv. Brigita Irska, opatinja 
Sveta maša: ob 17.00 v kapeli Doma  za + Ireno Kukojca 
 

NEDELJA – 2. februar, JEZUSOVO 
DAROVANJE, SVEČNICA 
Sveti maši: ob 8.30 v SELU   
 za ++ iz družine Feldvari   
   ob 10.00 pri BEDENIKI  
 za ++ Jožefa Farteka in Giderove 
 

Evangelist Luka omenja starčka 
Simeona. Ta je 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 v hrepenenju po luči vidi hrepenenje po Mesiju, ki 
»razsvetljuje vse človeštvo«. 
Pri sveti maši bo blagoslov sveč. Lepo je, da je doma 
blagoslovljena sveča, ki jo radi prižgimo ob naših molitvah. 
 

PONEDELJEK – 3. februar, sv. Blaž, škof in 
mučenec 
Sveta maša: 
ob 18.00 v kapeli Doma za + Ivana Kodilo 
 

Med sveto mašo boste lahko prejeli blagoslov sv. 
Blaža, škofa in mučenca, ki naj vas varuje bolezni na 
grlu in vsakršnega drugega zla. 
 

TOREK – 4. februar, sv. Jožef Leoniški, 
kapucin, misijonar 
Sveta maša: 
ob 6.30 v kapeli Doma  v zahvalo za družino 

 

SREDA – 5. februar, sv. Agata, devica in mučenka 
Sveta maša: ob 10.00 pri Benediktu  za župljane in dobrotnike 
 

Ta dan bo pri nas dekanijska rekolekcija, pri kateri se zberemo vsi 
dekanijski duhovniki. Lepo povabljeni k sveti maši, da nas v 
molitvi podprete. Boug plati! 
 



ČETRTEK – 6. februar, sv. Doroteja, mučenka 
Sveta maša: ob 15.00 v Andrejcih   po namenu 
 

Pred sveto mašo bomo imeli tudi kratko češčenje Najsvetejšega. 
 

PETEK – 7. februar, sv. Rihard, kralj 
Sveta maša: ob 17.00 v kapeli Doma za + Jožefa Sepa 
 

Pol ure pred sveto mašo bo izpostavljeno Najsvetejše.  
 

SOBOTA – 8. februar, sv. Jožefina Bakhita, sužnja 
Sveta maša: ob 18.00 v kapeli Doma  za + Jožico Vogrinčič 
 

Pol ure pred sveto mašo bo izpostavljeno 
Najsvetejše.  
Po sveti maši pa bo srečanje ŽPS. 
 

SLOVENJSKI KULTURNI  PRAZNIK 
 

NEDELJA – 9. februar, 5. NEDELJA MED 
LETOM, sv. Apolonija, devica in mučenka; 
Sveti maši: 
ob 8.30 v PROSENJAKOVCIH  za + Jožefa Sepa 
ob 10.00 pri BEDENIKI    za + Ernesta Hüla    
      v zahvalo za 80 let življenja, Franc Moge 
 

Zvečer ob 19.00 bo v Gospodarskem razstavišču v Ljubljani v 
Marmorni dvorani koncert slavilne glasbe in ekumenska molitev 
ob navzočnosti najboljših domačih slavilnih bendov in svetovno 
znanih glasbenikov na tem področju Martin Smith Band, Noel 
Richards Abend, Andrej Grozdanov, Chekpoint Svetnik in Pinter 
Bela. Vstopnica stane 7 eur. Bi kdo šel? 
 

PONEDELJEK – 10. februar, sv. Sholastika, devica, redovnica 
Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma  za župljane in dobrotnike 
 

TOREK, - 11. februar, Lurška Mati Božja, svetovni dan bolnikov 
Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma   za + Ernesta Hüla  
     v zahvalo za 80 let življenja, Franc Moge 
 

SOBOTA – 15. februar, sv. Klavdij, redovnik 
Sveta maša: ob 17.00 pri Benediktu   za +Jožefa Sepa 
 

NEDELJA – 16. februar, 6. NEDELJA MED LETOM.    
      sv. Julijana Koperska, mučenka;  
Sveti maši: 
ob 8.30 v SELU  za + Marijo Zadravec in ++ starše Potec 
ob 10.00 pri BEDENIKI     za + Amalijo Gašparič 
 

PONEDELJEK – 17. februar, sv. Silvin, škof 



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

SOBOTA – 22. februar, sedež apostola Petra 
Sveta maša: ob 17.00 pri Benediktu   po namenu 
 

NEDELJA – 23. februar, 7. NEDELJA MED LETOM,  
Sveti maši:     sv. Polikarp, škof in mučenec; 
ob 8.30 v PROSENJAKOVCIH  za + Jožefa Sepa 
ob 10.00 pri BEDENIKI    za + Franca Dimeca, 4. obl. 
 

SREDA – 26. pepelnica, ++ PEPELNICA 
Sveti maši: 
ob 8.30 v PROSENJAKOVCIH   za župljane in dobrotnike 
ob 10.00 pri BENEDIKTU    po namenu 
 

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.« 
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 – 29. februar, sv. Antonija Firenška, vdova 
Sveta maša: ob 17.00 pri Benediktu        
     za ++ Amalijo in Gustija obl. Gašparič 
 

NEDELJA – 1. marec, 1. POSTNA NEDELJA      
        sv. Albin (Zorko), škof;  
Sveti maši: 
ob 8.30 v  PROSENJAKOVCIH  za župljane in dobrotnike 
ob 10.00 pri BEDENIKI    za + Jožefo Vogrinčič 
 

Vsak petek v postnem času bomo molili križev pot ob 18.00 
zvečer v kapeli Doma. Vsi župljani prav lepo povabljeni. Prav 
tako bomo molili križev pot ob nedeljah po sveti maši. Boug 
plati, da si vzamete čas za to dragoceno postno pobožnost. 
 
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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