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SVETI BENEDIKT
Svetega Benedikta, začetnika zahodnega meništva, je papež Pavel VI. 24.
oktobra 1964 razglasil za prvega zavetnika Evrope, ker je "s križem, knjigo in
plugom prinesel krščanski napredek narodom, razkropljenim od
Sredozemskega morja do Skandinavije, od Irske do prostranih nižin Poljske".
Redovna pravila, ki jih je sestavil sveti Benedikt, je mogoče povzeti v treh
besedah: 'Ora et labora!' (Moli in delaj). Skladno povezovanje dela in molitve je
ideal krščanskega prizadevanja za popolnost ali izpolnjevanje božje volje.
Papež Gregor Veliki, ki je sestavil življenjepis
Sv. Benedikta pove, da se je Benedikt rodil v
plemeniti družini v Nursiji v Umbriji okoli leta
480. Vemo, da je imel sestro dvojčico sv.
Sholastiko, ki je vse življenje hodila po bratovih
stopinjah. Starši so Benedikta poslali v Rim, da
bi se izpopolnil v pravnih vedah, toda prav
kmalu je bil sit Rima in njegove pokvarjenosti.
Najprej s prijatelji, nato pa sam, je v branju
Svetega pisma in v molitvi iskal stik z Bogom ter
globine svoje duše. Nekega dne so se pred
njegovo votlino prikazali puščavniki in ga prosili,
naj namesto umrlega predstojnika prevzame
vodstvo njihove skupnosti. A bili so svojeglavi,
zato jih je zapustil. Po dolgem premisleku je sprejel vodstvo nove redovne
skupnosti, ki se je bila voljna ravnati po njegovih pravilih. Tem svojim
redovnikom je Benedikt hotel biti 'oče', to namreč pomeni beseda 'abbas', po
slovensko 'opat'.
Čez nekaj časa je med njimi izbral najboljše menihe in se napotil proti jugu.
Ustavil se je pri mestu Cassino pri Neaplju. Na vrhu bližnjega griča je zrastel
znameniti samostan Montecassino, ki velja za matično hišo benediktinskega
reda in v nekem smislu vseh samostanov na krščanskem Zahodu. Stari viri
postavljajo začetek Montecassina v leto 529. Skupnost na Montecassinu je opat
Benedikt vodil vse do smrti, najbrž do leta 547.

NEDELJA – 2. julij, 13. MED LETOM, nedelja Slovencev po
svetu; ptujskogorska Mati Božja
Svete maše:
ob 10.00 v SELU SRPNJA
NEDELJA
za + Olgo Horvat
ob 10.00 pri BEDENIKI
za + br. Gabrijela Receka
Marija, hvala ti za lepo žetev. Čuvaj
nas še naprej!
ČETRTEK – 6. julij, sv. Marija
Goretti, devica, mučenka
Sveta maša: ob 20.00 v ANDREJCIH za + Janeza Moharja
Na začetku bo kratko češčenje Najsvetejšega.
PETEK – 7. julij, božji služabnika Anton Vovk, škof
Sveta maša: ob 19.00 pri Bedeniki za zlorabljena dekleta
Ob 18.30 bo izpostavljeno Najsvetejše.
SOBOTA – 8. julij, sv. Kilijan, škof,
mučenec
Sveta maša:
ob 19.00 pri Bedeniki za + Marijo Zakoč
Ob 18.30 bo izpostavljeno Najsvetejše in
zbiranje ob Fatimskem marijinem kipu.
NEDELJA – 9. julij, 14. med letom,

PROŠČENJE PRI
BEDENIKI
Svete maše: ob 10.00 pri BEDENIKI
za + Štefana Kuharja, gregorjana
za + Anico Rituper
za + Heleno Jakiša

Pri Bedeniki bo proščenje, zato v Prosenjakovcih ni svete maše.
Sveto mašo bo vodil gost iz Martjanec: g. Marjan Potočnik.
Po sveti maši bo KONCERT mešanega pevskega zbora društva
paraplegikov Prekmurja in Prlekije. Prisrčno povabljeni.
PONEDELJEK – 10. julij, sv. Amalija, redovnica
Sveta maša: ob 6.20 v kapeli Doma za župljane in dobrotnike
SOBOTA – 15. julij, sv. Bonaventura, škof in cerkveni učitelj
Sveta maša: ob 19.00 pri Bedeniki
za + Terezijo Rajnar

NEDELJA – 16. julij, 15. MED LETOM, Karmelska Mati Božja.
Sveti maši: ob 8.30 v Selu
za Ferija Molnarja, 2. obl.
ob 10.00 pri BEDENIKI
za + Marijo Zakoč
za + Štefana Kuharja
PONEDELJEK – 17. julij, sv. Aleš, spokornik
Sveta maša: ob 6.20 v kapeli Doma za župljane in dobrotnike
ČETRTEK – 20. julij, sv. Apolinarij, škof in mučenec
Sveta maša: ob 6.20 v kapeli doma za + Milana Pajiča
SOBOTA – 22. julij, sv. Melenaj, opat
Sveta maša: ob 19.00 pri Bedeniki za + + Anico Rituper
NEDELJA – 23. julij, 16. MED LETOM, KRIŠTOFOVA nedelja
Svete maše:
.
ob 8.30 v PROSENJAKOVCIH
po posebnem namenu
ob 10.00 pri BEDENIKI
za ++ Cecilijo in Marjana Škrileca
Po sveti maši bo blagoslov naših vozil. Boug vam plati za
vaš dar za misijonska vozila MIVA.
PONEDELJEK – 24. julij, sv. Krištof, mučenec
Sveta maša: ob 6.20 v kapeli doma za župljane in dobrotnike
Sveta maša: ob 19.00 pri Bedeniki za + Vero Anželj
SOBOTA – 29. julij, sv. Marta, Lazarjeva sestra
Sveta maša: ob 19.00 pri Bedeniki za + Jožefa Gaborja
Popoldne prosimo pomoči pri čiščenju Doma. Boug plati!
NEDELJA – 30. julij, 17. MED LETOM, sv. Peter Krizolog, c.uč.
Svete maše:
.
ob 8.30 v Andrejcih
za + Ludvika Harija in vnuka Mišela
ob 10.00 pri BEDENIKI
za + Marijo Kreft iz Okoslovec
ČETRTEK – 3. avgust, sv. Lidija, svetopisemska žena
Sveta maša: ob 20.00 v ANDREJCIH za + Janeza Moharja
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)
Gospod župnik, kje vas dobim,
če me zamika, da bi se spreobrnil?

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, 18. med letom, Svete maše:
Sveti maši:
ob 8.30 v Selu
za ++Gezo, Gizelo in sina Franca Molnarja
ob 10.00 pri BEDENIKI
za ++ Kranjčeve in Felbarjeve
SPREMEMBE V NAŠEM BRATSTVU
Po letošnjem provincialnem kapitlju je vodstvo naše province določilo
naslednje spremembe za naše bratstvo v samostanu v Kančevcih. Brat
Primož Kovač se od nas poslavlja s koncem meseca avgusta. Odhaja v
novo bratstvo v Celju, ki mu bo predstojnik oziroma gvardijan. Posvečal se
bo tudi Frančiškovemu svetnemu redu, saj je bil imenovan za njegovega
duhovnega asistenta na ravni Slovenije.
Brata Primoža bo nadomestil brat Stane Bešter, ki prihaja k nam k
Bedeniki iz Ljubljane, kjer bo do
sredine meseca avgusta še opravljal
službo
župnika
velike
župnije
Štepanja vas, ki šteje 12.000
prebivalcev.
Postal
bo
novi
predstojnik našega bratstva, hkrati pa
v sodelovanju z br. Milanom, ki hvala
Bougu ostaja z nami, tudi vodil Dom
duhovnosti.

V naše bratstvo prihaja tudi brat Gregor
Rehar iz Vipavskega Križa. Brat Gregor je
daleč naokrog znan po svoji karitativni
dejavnosti in verjamem, da bo svoje delo na
nek način nadaljeval tudi tukaj med nami. Br.
Gregor sicer ni duhovnik.
Kar se tiče vašega župnika, vse po starem!
Brat Stane in br. Gregor: Boug vaju
sprimi!
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/

