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Legende opisujejo, kako je Marija potovala po slovenski zemlji, kako je 

doživljala žalost in bolečino, pa tudi veselje in srečo. Pripovedujejo, kako 

je Marija prosila pomoči, kako je vabila in opominjala ljudi, kako je 

zaradi trdosrčnosti ljudi zapuščala posamezne kraje. Iz teh legend odseva 

resnično življenje naših prednikov, ki so Marijo spoštovali, jo častili, se ji 

priporočali in po njej prihajali k Jezusu. Po vsej naši domovini, od 

panonskih ravnin, do Jadranskega morja, so posejani spomini na Marijino 

navzočnost med nami, na njeno nenehno potovanje k nam, ko nas vabi k 

Jezusu. 

Kako primerna je ta misel tudi za letošnji mesec maj. Bolečina in žalost 

imata letos med nami prav poseben odtenek. Na žalost še hujši drugod po 

svetu. Ona pa nam prinaša tudi najzanesljivejše upanje. Zato se ji letos s 

prav posebno vdanostjo posvetimo. 

PETEK – 1. maj, SV. JOŽEF, delavec, PROŠČENJE v Prosenjakovcih 



Sveta maša: v Prosenjakovcih  za + Jožefa Malačiča 
 

SOBOTA – 2. maj, sv. Atanazij, škof in cerkveni učitelj 
Sveta maša: ob 19.00 pri Bedeniki  za duhovne poklice 
 

NEDELJA – 3. maj, 4. Velikonočna nedelja, nedelja Dobrega 
Pastirja 
 

 Sveta maša: 
za + Štefana Gomboca 
 

PONEDELJEK – 4. maj, sv. 
Florijan (Cvetko), mučenec 
Sveta maša: 
za župljane in dobrotnike 

 

ČETRTEK – 7. maj, sv. Gizela, 
opatinja 
Sveta maša: 
za + Jožefo Vogrinčič 
 

SOBOTA – 9. maj, sv. Izaija, prerok 
Sveta maša: ob 19.00 pri Benediktu     za + Ivana Kodilo 
 

NEDELJA – 10. maj, 5. Velikonočna, 
Sveti maši: ob 8.30 v PROSENJAKOVCIH  za župljane in dobrotnike
  ob 10.00 pri BENEDIKTU za + Irena Kukojca    
  ob 10.00 v Vučja Gomila za ++ Amalijo in Avgusta Gašpariča 
 

V Vučji Gomili bo BUČA. Ta hip težko predvidim, v kakšni 

obliki bo potekala. Želim si, da bi 

lahko opravili sveto mašo. V cerkvi 

bi lahko bilo komaj deset ljudi. 

Zunaj ob 1,5 metra razdalje precej 

več. Potrebno se bo dogovoriti s 

predsednikom krajevne skupnosti. 
 

PONEDELJEK – 11. maj,    
   sv. Pankracij, mučenec 
Sveta maša: ob 19.00 v kapeli Doma   za župljane in dobrotnike 

 

PETEK – 15. maj, sv. Izidor, kmet 
Sveta maša: 
ob 19.00 v Prosenjakovcih za ++ starše Ludvika in Viktorijo Ferko 
 

SOBOTA – 16. maj, sv. Janez Nepomuk, duhovnik, mučenec 
 

Sveta maša: ob 19.00 pri Bedeniki po namenu 



NEDELJA – 17. maj, 6. Velikonočna, nedelja turizma

 
 

Sveti maši: ob 8.30 v SELU   za + Jožefa Sepa   
    ob 10.00 pri BEDENIKI za + Ivana Kodilo 
 

PONEDELJEK – 18. maj, sv. Janez I., papež in mučenec 
Sveta maša: ob 19.00 v Andrejcih  za + Janeza Kukojca 
 

ČETRTEK – 21. maj, GOSPODOV VNEBOHOD 
Sveta maša: ob 10.00 pri BEDENIKI  za + Ireno Kukojca 
    ob 19.00 v Andrejcih  po namenu 
 

Gospod Jezus je bil vzet v nebo, potem ko je z njimi  

   govoril, in je sédel na Božjo desnico. (Mr 16, 19) 
 

SOBOTA – 23. maj, sv. Servul (Socerb) Tržaški, mučenec 
Sveta maša: ob 19.00 pri BENEDIKTU  po namenu 
 

NEDELJA – 24. maj, 7. Velikonočna, Marija Pomagaj 
Sveti maši:   nedelja sredstev družbenega obveščanja
  ob 8.30 v PROSENJAKOVCIH  za župljane in dobrotnike 
  ob 10.00 pri BENEDIKTU  za + Karolino Jurkovič 
 

ČETRTEK – 28. maj, sv. German Pariški, škof 
Sveti maši: ob 19.00 v ANDREJCIH  za + Ireno Kukojca 
 

SOBOTA – 30. maj, sv. Ivana Orleanska, devica 
Sveta maša: ob 19.00 pri Bedeniki  po namenu 
 

NEDELJA – 31. maj, BINKOŠTI  
Sveti maši: ob 8.30 v ANDREJCIH   za + 
Ivana Kodilo      ob 10.00 pri 
BEDENIKI   za župljane in dobrotnike 
 
Seveda moramo v tem mesecu informacije vzeti za 
primer, da bo korona situacija čedalje bolj pod 
nadzorom. V nasprotnem primeru se bomo morali zopet prilagoditi. 
Želim vam poguma in dobre volje, predvsem pa veliko odločenosti 
za Preblaženo Trojico! 



 
 
ŠMARNIČNA POBOŽNOST 
 
V mesecu maju imamo v naši župniji šmarnično 
pobožnost po naslednjem vrstnem redu: 
 

NEDELJA:  Kančevci    pri sveti maši  
PONEDELJEK: Andrejci     ob 19.00 
TOREK:  Vučja Gomila   ob 19.30 
SREDA:  Domanjševci    ob (16.20)   
    Kuštanovci   ob (17.20)  
    Selo     ob 19.00 
ČETRTEK:  (Kančevci   pri verouku 17.00) 
    Andrejci    ob 19.00 
PETEK:  Prosenjakovci   ob 19.00 
SOBOTA:  Kančevci    ob 19.00 

 
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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