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PUSTITE SE LJUBITI! 
 

Meseca junija se Cerkev želi 
spomniti češčenja srca 
Jezusovega. 
Če za koga rečemo, da je 
dober po srcu, je to eden 
večjih komplimentov, ki jih 
je mogoče izreči. Izraža 
namreč tisto najgloblje, kar 
je v človeku. »Človekovo 
srce je bistveno središče 
osebnosti, v katerem je 
človek pred Bogom kot 
celota, telo in duša, misleč, 
hoteč, ljubeč jaz«, je dejal sv. Janez Pavel II. 
 
S človeškim srcem je ljubil Jezus, delal je s človeškimi rokami, mislil 
s človeškim razumom. Sredi Trojice je človeško srce, ki bije! 
Prebodeno - a živo, pravi br. Raniero Cantalamessa. 
 
V enem od videnj Jezusa, ki ga je imela sv. Marjeta Marija Alakok, ji 
je potarnal. »V zameno za ljubezen prejemam zgolj ravnodušnost in 
nehvaležnost«. Kot, da bi hotel reči: »Ljubim vas, zakaj se ne 
pustite ljubiti?« 
 
Prvi korak je, da Jezusovo ljubezen sprejmemo. 
Drugi korak je prošnja: »Upodobi naše srce po svojem srcu«! 
Naj nas ta čas, novi čas, vodi v to smer! 



PONEDELJEK – 1. junij, Marija Mati Cerkve 
Sveta maša: ob 19.00 pri Benediktu   v zahvalo 

 

PETEK – 5. junij, sv. Bonifacij, škof in mučenec 
Sveta maša: ob 19.00 v Kančevcih   za + Janeza Pintarja 
 

SOBOTA – 6. junij, sv. Norbert, škof, redovni ustanovitelj 
Sveta maša: ob 19.00 pri Benediktu  za + Emilijo Flisar 
 

Pol ure pred mašo bo adoracija pred Najsvetejšim. 
 

NEDELJA – 7. junij, NEDELJA SVETE TROJICE 
Sveti maši: ob 8.30 v SELU  
  za + Jožeta Sepa   
  ob 10.00 pri BEDENIKI   
   za + Marijo Šiplič 
 

Pri sveti maši se nam bodo 
predstavili naši letošnji prvoobhajanci 
in prvoobhajanke.  
 

TOREK – 18. junij, sv. Primož in 
   Felicijan, mučenca  
Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma 
 za Božjo pomoč 
 

ČETRTEK – 11. junij,    
  SVETO REŠNJE TELO IN KRI 
Sveta maša: ob 19.00 pri Benediktu  za + Ivana Kodilo 
 

SOBOTA – 13. junij, sv. Anton Padovanski, redovnik,   
            cerkveni učitelj 
Sveta maša: ob 19.00 pri Benediktu  za + Emilijo Flisar 
 

NEDELJA – 14. junij, 11. NEDELJA MED LETOM 
 

Sveti maši:  
 ob 8.30 v 
PROSENJAKOVCIH  
  za + Marijo Puhan
 ob 10.00 pri BEDENIKI 
 za + Marijo Rojnik 
 

Po sveti maši bo 
telovska procesija. 
Prvoobhajanci še 
posebej vabljeni k 
sodelovanju. 

 



PONEDELJEK – 15. junij, sv. Vid, mučenec  
Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma za župljane in dobrotnike 
 

SOBOTA – 20. junij, Marijino brezmadežno srce 
Sveta maša: ob 19.00 pri Benediktu  za + Jožeta Kuharja 
 

NEDELJA – 21. junij, 12. NEDELJA MED LETOM 
Sveti maši:             
 ob 8.30 v SELU   za + Franca Molnarja, 5. obl.  
 ob 10.00 pri BEDENIKI  za + Amalijo Gašparič, 1. obl. 
 

PONEDELJEK – 22. junij, sv. Janez Fisher in Tomaž More, 
mučenca  
Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma za župljane in dobrotnike 
 

SREDA – 24. junij, rojstvo Janeza Krstnika 
Sveta maša: ob 19.00 pri Benediktu  za + Ivana Kodilo 
 

SOBOTA – 27. junij, sv. Ema (Hema) Krška, kneginja 
 

Sveta maša: ob 19.00 pri Bedeniki za + Marijo Kuhar 
 

NEDELJA – 28. junij, 13. NEDELJA MED LETOM, sv. Irenej Ljonski 
 SLOVESNOST PRVEGA SVETEGA OBHAJILA 
 

Sveti maši: ob 8.30 v PROSENJAKOVCIH
   za župljane in dobrotnike  
    ob 10.00 pri BEDENIKI  
   za + Jožefo Vogrinčič 
 

PONEDELJEK – 29. junij,    
    sv. Peter in Pavel, apostola 
Sveta maša: ob 19.00 pri Benediktu  
     za duhovne poklice 
 

ČETRTEK – 2. julij, Ptujskogorska Mati Božja 
Sveta maša: ob 19.00 v Andrejcih   za + Jožefa Sepa 
 

Pred sveto mašo bo kratka adoracija pred Najsvetejšim. 
 

PETEK – 3. julij, sv. Tomaž, apostol 
Sveta maša: ob 19.00 v Kančevcih   za + Ivana Kodilo 
 

Pol ure pred sveto mašo bo adoracija pred Najsvetejšim. 
 

SOBOTA – 4. julij, sv. Urh (Urlik), škof  
Sveta maša: ob 19.00 pri BENEDIKTU  za + Marijo Puhan 
 

NEDELJA – 5. julij, sveta brata Ciril in Metod, slovanska apostola 
in sozavetnika Evrope   BUČA V SELU 
Sveta maša: 
ob 10.00 v Selu     za + Marijo in Avgusta Ropa 



Srce Jezusovo nam kaže, kaj pomeni biti soudeležen v 

življenju svete Trojice 

Nekoč je neki duhovnik pripovedoval, da je svoj klic zaslišal, ko je 
kot otrok strmel v družinsko sliko presvetega Srca. “Videl sem, da 
mi daje svoje srce,” je dejal, “zato sem ga prosil, naj vzame 
moje.”  Posvetil se je presvetemu Srcu Jezusovemu, še preden je 
razumel, kaj to sploh pomeni. 

 

 
 
Po zakramentu krsta naj bi postali deležni božjega življenja svete 
Trojice. Osebe v Trojici živijo v nenehnem medsebojnem 
podarjanju druga drugi. Oče vse podari Sinu, Sin vse vrača Očetu, 
Sveti Duh pa prihaja iz te ljubezni in vse daje nazaj. 

Ko se v zakramentih podarjamo Bogu in ko opravljamo posvetitve, 
ki zrcalijo in podpirajo te  zakramente – posvetitev Srcu 
Jezusovemu in Božji Materi –, vstopamo v predano ljubezen svete 
Trojice. 

Sveti Janez Pavel II. to takole razlaga: “V Jezusu Bog ljubi po 
človeško, trpi po človeško in se veseli po človeško. In obratno, v 
Jezusu človeška ljubezen, človeško trpljenje in človeška slava 
dobijo Božjo moč.” (Vir: Aleteia) 

 

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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