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SPET KLIČE NAS VENČANI MAJ! 

 
Mesec maj, ki ga v teh dneh 
začenjamo, je evropskemu 
človeku lepo prirastel k srcu. 

Mnogi pravijo, da jim je 
najlepši mesec v letu. 
Verjetno je dojemanje te 
lepote povezano tudi z 

vremenom, ki je pregovorno stanovitnejše od aprilskega 
in sonce še ni tako močno »ubijajoče« kot poleti. Veren 

človek je po notranjem nagibu ta »najlepši« mesec 
posvetil Mariji, Božji in naši materi. Mati Marija, ki je 
Božjo besedo premišljevala in ohranila v svojem srcu, je 
tista prava molivka, ki nas uči in vabi v povezanost z 
Bogom; ne prisiljeno ali suhoparno, temveč materinsko 
nežno in starševsko vztrajno. Marija, deviška Jezusova 

Mati, nas navdihuje in vabi, da ljubimo in sprejemamo 
Božjo ljubezen. Ko se bomo dnevno srečevali pri 
šmarnični pobožnosti ali doma ob družinski molitvi, 
bomo lahko zaznali bližino nebeške Matere. V mesecu, ki 
je pred nami, smo še posebej povabljeni, da njene 
navdihe in vabilo slišimo in jim sledimo. To je način, po 

katerem bo Bog poveličan v našem življenju, in to bo 
tista nebeška melodija, ki bo pridružena majniškemu 
petju ptic in dehtenju cvetic. Prim. Farni list Leskovec april 2017 



PONEDELJEK – 1. maj, sv. Jožef, delavec TEDEN MOLETVE ZA 

DUHOVNE POKLICE 

Sveta maša: ob 10.00 v Prosenjakovcih za + Bernardo Mohar 
 

TOREK – 2. maj, sv. Atanazij, škof 

Sveta maša za delavce in kmete: ob 11.00 v kapeli sv. Vida pri 

Bukovniškem jezeru. 
 

Ob SREDAH bo v kapeli Doma še naprej sveta maša za 

+Nado Dominko. 
 

ČETRTEK – 4. maj, sv. Florjan, mučenec 

Sveta maša: ob 20.00 v ANDREJCIH, za + Marijo Zakoč 

Pred sveto mašo bomo imeli tudi kratko češčenje Najsvetejšega. 
 

PETEK – 5. maj, sv. Gotard, menih 

Sveta maša: ob 19.00 pri Bedeniki   za +Anico Rituper 

Pol ure pred sveto mašo bo izpostavljeno Najsvetejše. 
 

SOBOTA – 6. maj, sv. Dominik Savio, zavetnik ministrantov 

Sveta maša: ob 19.00 pri Bedeniki   za + Jožefa Gaborja 

Pol ure pred sveto mašo bo izpostavljeno Najsvetejše. 
 

NEDELJA – 7. maj, 4. Velikonočna, nedelja Dobrega pastirja 

SKLEP TEDNA MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE  Sveti maši: 

 ob 8.30 v SELU   za + Rezko in Janeza Mataja iz MS

 ob 10.00 pri BEDENIKI  za + br. Gabriela Receka 

       za župljane in dobrotnike 
 

SOBOTA – 13. maj, Fatimska Mati Božja 

Sveta maša: ob 19.00 pri Bedeniki  za + Avgusta in Marijo Rop 

Evharistična škofijska slovesnost 
Ob prazniku 100-letnice Marijinih prikazovanj v Fatimi bo v 
soboto 13. maja 2017 v župnijski cerkvi v Črensovcih 
evharistična škofijska slovesnost, med 
katero bo g. škof dr. Peter Štumpf 

blagoslovil majhne kapelice s podobo 
Fatimske Matere Božje, ki bodo nato 
romale po dekanijah. 
Tako bodo vse družine v naših župnijah 
povabljene, da se bodo zbirale ob tej sveti 
podobi k molitvi, ki bo za to priložnost seveda 
posebej pripravljena. 
Program:  
15.00 - molitvena ura 
16.00 - sveta maša 

Vljudno vabljeni! 



NEDELJA – 14. maj, 5. Velikonočna, sv. Bonifacij, mučenec 

Svete maše: 

  ob 8.30 v PROSENJAKOVCIH  za župljane in dobrotnike 

 ob 10.00 pri BEDENIKI   za + Marijo Zakoč   

       za + Heleno Lovrenčec iz Bogojine 

 OB 10.00 VUČJA GOMILA PROŠČENJE, vodi g. Marjan Potočnik 
 

SOBOTA – 20. maj, sv. Bernardin Sienski, cerkveni pastir 
 

Sveta maša: ob 19.00 pri Bedeniki  za + Štefana Kučana 
 

NEDELJA – 21. maj, 6. Velikonočna, nedelja turizma, sv. 

Timotej, diakon, mučenec   Svete maše:     

 ob 8.30 v SELU   za + Olgo Horvat    

 ob 10.00 pri BEDENIKI  za župljane in dobrotnike   

   za ++ Jožefa in Marijo Vöröš ter Hremana Hernaha 

 

ČETRTEK – 25. maj, GOSPODOV VNEBOHOD 

Sveta maša: ob 10.00 pri Bedeniki po namenu in v Andrejcih 

 

SOBOTA – 27. maj, bl. Alojzij Grozde, mučenec 

Sveta maša: ob 19.00 pri Bedeniki za + Zlatka Đekovskega, obl. 

 

NEDELJA – 28. maj, 7. Velikonočna, nedelja sredstev 
družbenega obveščanja, sv. Just, škof  Svete maše: 
 

ob 8.30 v PROSENJAKOVCIH za župljane in dobrotnike   

ob 10.00 pri BEDENIKI   za + Antonijo Kržanko   

       za + Janeza Kodila 

ČETRTEK – 1. junij, sv. Justin, mučenec 

Sveta maša: ob 20.00 v ANDREJCIH 

Na začetku bo češčenje Najsvetejšega – binkoštna tridnevnica. 
 

PETEK – 2. junij, sv. Erazem, škof 

Sveta maša: ob 19.00 pri Bedeniki  

Ob 18.30 bo izpostavljeno Najsvetejše – binkoštna tridnevnica. 
 

SOBOTA – 3. junij, sv. Hilarij, škof 

Sveta maša: ob 19.00 pri Bedeniki  

Ob 18.30 bo izpostavljeno Najsvetejše – 

tridnevnica pred Binkoštmi. 
 

NEDELJA – 4. junij, BINKOŠTI, dan 1. 

SVETEGA OBHAJILA  Svete maše: 

ob 8.30 v SELU za+ Antonijo Kržanko   ob 

10.00 pri BEDENIKI     za + br. 

Gabrijela Receka ter za župljane in dobrotnike 



 

ŠMARNIČNA POBOŽNOST 

V mesecu maju imamo v naši župniji šmarnično pobožnost ob 

po naslednjem vrstnem redu: 

NEDELJA:  Kančevci  pri sveti maši 

PONEDELJEK: Andrejci   ob 20.00 

TOREK:   Kuštanovci  pri verouku 

SREDA:   Domanjševci  ob 17.00 
    Selo   ob 19.00 

ČETRTEK:  Kančevci  pri verouku (16.20) 

    Andrejci  ob 20.00 

PETEK:   Prosenjakovci ob 19.00 

SOBOTA:  Kančevci  ob 19.00 
 

Po dogovoru bodo šmarnice tudi Vučji Gomili. 

Bratje kapucini bomo obhajali svoj redni 
provincialni kapitelj v Kančevcih med 8. in 
11. majem. 

Na njem se izvoli novo vodstvo province 
za prihodnja 3 leta in določi smernice za 
nadaljne delovanje. Bogu hvala za brate, 
ki so našo provinco vodili v preteklem 
triletju. Za naprej pa se priporočamo tudi v 
vašo molitev. 

Še nekaj drugih zanimivih dogajanj v našem Domu v mesecu 
maju: 
Slikanje ikon: 4.-7. 
Vikend delavnice za zakonske pare 5.-7. 
Duhovne vaje za dedke in boabice 12.-14. 
Odmik za ženske 19.-21. 
Molitvena naveza za dobre družine in nove duhovne poklice 26.-28. 
Tečaj nege bolnika na domu 26.-28. 
Vabljeni! 
 

Skupina naših župljanov se je na belo nedeljo udeležila romanja v Medjugorje h 
Kraljici miru. Romanje je bilo lepo in molili smo na tem kraju, kjer je lepo molite 

tudi za vas. Kraljica miru, prosi za nas! 
 

DAJAJ S TOPLO ROKO! Nemški pregovor 
 

Odgovarja: br. Jurij Štravs, župnijski upravitelj, Kančevci 38. 

Telefon: 554 11 38, GSM: 031/545 108; emajl: jurij.stravs@rkc.si 

http://zupnija-kancevci.si/ Na medmrežju: 

mailto:jurij.stravs@rkc.si
http://zupnija-kancevci.si/

