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Radijski misijon 2018
Pošlji Svetega Duha na nas
Začetek v nedeljo ob 11. uri s sveto mašo, ki jo bo daroval
Alek Zwitter v cerkvi na Žalah. Vsak dan bo osrednji nagovor
ob 17. uri in večerni pogovor z gosti ob 20. uri. Od
ponedeljka do petka bodo ob 8. uri Svetovalnice na
misijonsko temo dneva. V soboto ob 9. uri sveta maša, ki jo bo
daroval p. Marjan Čuden v cerkvi na Tromostovju.

Pon, 19. 3.
Tor, 20. 3.
Sre, 21. 3
Čet, 22. 3.
Pet, 23. 3.
Sob, 24. 3.

Misijonar
dr. Vili Lovše
p. Branko Cestnik
Robert Friškovec
br. Jože Smukavec
msgr. Miro Šlibar
p. Marjan Čuden

Molitev za uspeh misijona:
Prosimo te, Oče,
pošlji Svetega Duha na nas,
da bomo združeni s Kristusom,
združeni drug z drugim
molili, delali in živeli za
bližnjega ter skupaj postajali
Kristusova Cerkev.
Amen.

Tematika
Moški in duhovnost
Kristjani v družbi
Vsakomur se lahko zalomi
spokorno bogoslužje
Bolniki so del Cerkve
Materinstvo in duhovnost

ČETRTEK – 1. marec, sv. Albin, škof
Sveta maša: ob 14.00 v ANDREJCIH, za + Jožeta Cӧra
Pred sveto mašo bomo imeli tudi kratko češčenje Najsvetejšega.
PETEK – 2. marec, sv. Neža (Agnes) Praška, kraljica in opatinja
Sveta maša: ob 18.00 pri BENEDIKTU
za + Janeza Stanonika
Pol ure pred sveto mašo bo izpostavljeno Najsvetejše.
SOBOTA – 3. marec, sv. Kunigunda, kraljica
Sveta maša (pred njo pol urno češčenje Najsvetejšega):
ob 18.00 pri BENEDIKTU
na čast Svetemu Duhu za volitve
NEDELJA – 4. marec, 3. POSTNA, Olivija (Livija), mučenka
Sveti maši: ob 8.30 v SELU
za + Olgo Horvat, 1.obl.
ob 10.00 pri BENEDIKTU
za + Avgusta Gašpariča, 30.obl.
PONEDELJEK – 5. marec, Hadrijan, mučenec
Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma
za župljane in dobrotnike
PETEK – 9. marec, Frančiška Rimska, redovnica
Ob 17.00 bo v kapeli Doma pobožnost križevega pota. Vabljeni.
SOBOTA – 10. marec, 40 mučencev iz Armenije
Sveta maša: ob 18.00 pri Benediktu za +Anico Rituper
NEDELJA – 11. marec, 4. POSTNA, sv. Benedikt, škof
Sveti maši: ob 8.30 v PROSENJAKOVCIH za župljane in dobrotnike
ob 10.00 pri BENEDIKTU
za + Franca Kovača
V torek, 13. marca je 5. obletnice izvolitve papeža Frančiška.
PETEK – 16. marec, 73. smrtni dan božjega služabnika, mučenca
Daniela Halasa
Ob 17.00 bo v kapeli Doma pobožnost križevega pota. Vabljeni.
SOBOTA – 17. marec, sv. Jožef iz Arimateje, ki je Jezusa
položil v svoj grob
Sveta maša: ob 18.00 pri BENEDIKTU za + Ireno Flisar
Po sveti maši seja ŽPS.
NEDELJA – 18. marec, 5. postna, tiha nedelej; pepežka nedelja
Sveti maši: ob 8.30 v SELU
za + Karolino Ranfl, 3. obl.
ob 10.00 pri BENEDIKTU
za + Jožeta in Matildo Malačič
PONEDELJEK – 19. marec, sv. Jožef, Jezusov rednik
Sveta maša: ob 18.00 v kapeli Doma
za Jožefa Cӧra
Začetek tedna za družine.

TOREK – 20. marec, Klavdija, mučenka
Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma
za župljane in dobrotnike
PETEK – 21. marec, sv. Rebeka Rayes, redovnica
Ob 17.00 bo v kapeli Doma pobožnost križevega pota. Vabljeni.
SOBOTA – 24. marec, Gospodovo oznanjenje Mariji, slovesni
praznik.
Sveta maša: ob 18.00 pri Bedeniki
za + Metoda Kržišnika
NEDELJA – 25. marec, 6. postna, Cvetna nedelja
Sv. maši: ob 8.30 v PROSENJAKOVCIH za + Ano Vӧrӧš
ob 10.00 pri BENEDIKTU
za + Janeza Kodilo, 7. obl.
Ob 10 bo najprej blagoslov oljčnih vejic in drugega zelenja pred
cerkvijo, nato pa slovesni vhod in sveta maša.
PRIPRAVIMO SE NA VELKO SPOVED, KI BO TA DAN!
PONEDELJEK – 26. marec, sv. Evgenija, mučenka
Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma
za župljane in dobrotnike
VELIKI ČETRTEK – 29. marec
Dan Jezusove zadnje večerje. V njej sta se rodila novozavezno
duhovništvo in sveta mašna daritev.
Ob 9.00 bo v stolni cerkvi slovesna krizmena maša, med katero škof
posveti in blagoslovi sveta olja. Obiščite mater vseh svetih maš.
Sveta maša pri Benediktu: ob 19.00 pri Bedeniki
za ++ Jožete Kranjec in Felbar
Med sveto mašo sodelujejo prvoobhajanci. Doživeli bomo obred
umivanja nog. Nabirka je namenjena župnijski Karitas. Po sveti maši
bo čaščenje Najsvetejšega v Getsemaniju. Verouka ta dan ne bo.
VELIKI PETEK – 30. marec
Obredi Velikega petka bodo ob 19.00 uri v Kančevcih. To je
spominski dan Jezusovega trpljenja in smrti na križu. Dan strogega
posta. Preživimo ga v nenehni misli na Jezusa. Tudi v obredih v
cerkvi bomo obudili spomin na dan našega odrešenja s poslušanjem
pasijona, prošnjami, češčenjem križa in molitvi ob božjem grobu.
VELIKA SOBOTA – 31. marec
Jezus je v grobu in mi se pomudimo ob njem.
Iz naših košar pa že diši vonj Velike noči. Blagoslove bomo imeli:
v Selu ob 13.30
v Prosenjakovcih ob 14.30
v Kuštanovcih ob 16.00
v župnijski cerkvi ob slovesni vigiliji, ki bo ob 19.00 uri.

Sveta maša: ob 19.00 pri Bedeniki za župljane in dobrotnike
VELIKONOČNA VIGILIJA: pred cerkvijo bomo najprej doživeli
svetlobo in moč velikonočnega ognja, ki bo vžgal velikonočno svečo.
Prinesli jo bomo v cerkev in ji zapeli hvalnico. Obnovili bomo krstne
obljube. Zato vas vabim, da prinesete s seboj, če je le možno
krstne sveče s ščitnikom. V krstni vodi bomo podoživeli naš krst.

NEDELJA – 1. april, VELIKA NOČ
Sveta maša: ob 10.00 pri Bedeniki za + Marijo Zakoč
Bogoslužje bo samo v župnijski cerkvi. Ob 10.00 bo vstajenjska
procesija in nato slovesna sveta maša.
VELIKONOČNI PONEDELJEK– 2. april,
Sveti maši: ob 8.30 v SELU
po namenu
ob 10.00 pri BENEDIKTU
po namenu
ČETRTEK – 5. april, četrtek v velikonočni osmini
Sveta maša: ob 14.00 v ANDREJCIH
po namenu
PETEK – 6. april, petek v Velikonočni osmini
Sveti maši: ob 18.00 pri BENEDIKTU
po namenu
Pol ure pred sveto mašo bo izpostavljeno Najsvetejše. Med sveto
mašo pa boste lahko prejeli blagoslov sv. Blaža.
SOBOTA – 7. april, sobota v Velikonočni osmini
Sveta maša:
ob 18.00 pri BENEDIKTU
po namenu
Pol ure pred sveto mašo bo izpostavljeno Najsvetejše. Med sveto
mašo pa boste lahko prejeli blagoslov sv. Blaža.
12. obletnica ustanovitve naše Murskosoboške škofije
NEDELJA – 8. april, BELA NEDELJA, nedelja Božjega usmiljenja
Sveti maši:
ob 8.30 v PROSENJAKOVCIH
za župljane in dobrotnike
ob 10.00 pri BENEDIKTU
za + Klavdijo Lehar
Stara šola ali BEDENIČKA HIŠA ZNANJA, v tem
mesecu upa na novo streho, če bo le vreme
dopuščalo. Potrebno bo tudi nekaj prostovoljnega
dela. Boug plati že vnaprej!
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/

