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 POST 
Tele vrstice vas dragi župljani najdejo 
že krepko v postnem času. Ob 
prebiranju lanskega Bedeničkega zvona 
se mi poraja želja, da bi tudi letos 
uspeli napraviti konkretne korake vere. 

Visoko na lestvici posta svetijo: 
žrtvovanje, očiščevanje, spreobrnjenje, 
globoka vera, molitev, odpuščanje in 
sprava. 

Jezusovo življenje, trpljenje, smrt in 
vstajenje nam kristjanom kažejo pravo 
nesebično ljubezen. Naš post naj bo 
torej osebna in skupna rast v veri in 
ljubezni, predvsem pa v dojemanju 
Božje ljubezni. 

Kaj pravite? Bi se lahko v tem času 
odpovedali kakšnemu ugodju in 
privarčevan denar skupaj, kot župnija 
darovali potrebnim (materinskemu domu, projektu Karitas, 
preganjanim kristjanom ali človeku, ki ga prepoznamo v konkretni 
stiski tukaj pri nas – zbiramo vaše predloge). Lačen sem bil in 
ste mi dali jesti. Bolan sem bil in ste me obiskali (Prim Mt 
25,35). V mislih imam odpoved mesu na postne dneve, 
sladkarijam, kozmetičnim presežkom, mogoče se odpovemo 
obisku kina, picerije,… 

Otroci bodo letos domov prinesli posebne postne kocke z postnimi 
idejami za otroke, mlade in odrasle. 



NEDELJA – 1. marec, 1. POSTNA NEDELJA      
Sveti maši:      sv. Albin (Zorko), škof;  
ob 8.30 v  SELU    za + Jožefa Sepa 
ob 10.00 pri BENEDIKTU  za + Jožefo Vogrinčič 
 

PONEDELJEK – 2. marec, sv. Neža Praška, klarisa 
Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma  za župljane in dobrotnike 
 

ČETRTEK – 5. marec, sv. Jožef od Križa, redovnik 
Sveta maša: ob 15.00 v Andrejcih po namenu mame Uršič 
 

Pred sveto mašo bomo imeli tudi kratko češčenje Najsvetejšega. 
 

PETEK – 6. marec, sv. Marcijan, mučenec 
Sveta maša:            
  ob 18.00 v kapeli Doma za + Vincija in Terezijo Gutman 
 

Pol ure pred sveto mašo bomo molili križev pot. 
 

SOBOTA – 7. marec, kvatrna, sv. Perpetua in Felicita, mučenki 
Sveta maša: ob 18.00 v kapeli Doma  za duhovne poklice 
 

Pol ure pred sveto mašo bo izpostavljeno Najsvetejše. 
 

NEDELJA – 8. marec, 2. POSTNA NEDELJA,     
Sveti maši:   sv. Janez od Boga, redovni ustanovitelj; 
ob 8.30 v PROSENJAKOVCIH         
     za + Štefana Danča in Kolomana Sočaka 
ob 10.00 pri BENEDIKTU     za + Ernesta Hüla 
 

PONEDELJEK – 9. marec, sv. Bruno, škof in mučenec 
Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma  za župljane in dobrotnike 
 

PETEK, - 13. marec, obletnica izvolitve papeža Frančiška 2013 
 

SOBOTA – 14. marec, sv. Matilda, kraljica 
Sveta maša: ob 18.00 pri Benediktu   za + Amalijo Gašparič 
 

NEDELJA – 15. marec, 3. POSTNA NEDELJA, papeška nedelja;  
Sveti maši: 
ob 8.30 v SELU   za ++ Aleksandra in Marijo Feldvari 
ob 10.00 pri BENEDIKTU   za + Karolino Ranfl, 5.obl. 
 

Ob 13.00 smo povabljeni na pobožnost križevega pota v župnijo 
Markovci. Križev pot bo na prostem in bo vključeval tudi kar nekaj 
hoje. Ko se bo preveseil v hrib, bo poskrbljeno tudi za prevoz. 
Vabljeni! 
 

PONEDELJEK – 16. marec,          
    božji služabnik Daniel Halas, mučenec 1945 
Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma  za župljane in dobrotnike 
 



ČETRTEK 19. marec, 
 SVETI JOŽEF,   
   Jezusov rednik 
ZAČETEK TEDNA DRUŽINE 
Sveta maša:    
 ob 18.00 v kapeli Doma
 za ++ Felbarjeve in  
    Kranjčeve
 za + Jožefa Sepa 
 

SOBOTA – 21. marec, sv. 
Nikolaj iz Flue, spokornik 
Sveta maša: ob 18.00 pri Benediktu   za + Ireno Kukojca 
 

NEDELJA – 22. marec, 4. POSTNA NEDELJA,  
Sveti maši:     sv. Lea, spokornica; 
ob 8.30 v PROSENJAKOVCIH  za + Ivana Kodilo 
ob 10.00 pri BENEDIKTU  za + Karolino Jurkovič 
 

PONEDELJEK – 23. marec, sv. Rebeka, redovnica 
Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma  za župljane in dobrotnike 
 

TOREK – 24. marec, + g. Martin Vӧrӧš, 2018 
 

SREDA – 25. marec,          
  GOSPODOVO OZNANJENJE MARIJI, slovesni praznik  
   ZAČETEK TEDNA DRUŽINE 
Sveta maša: ob 18.00 pri Benediktu   za + Marijo Zakoč 
 

SOBOTA – 28. marec, sv. Vojan (Bojan), knez 
Sveta maša: ob 18.00 pri Benediktu     
   za ++ Matildo in Jožico Malačič 
 

PREHOD NA POLETNI ČAS 
 

NEDELJA – 29. marec, 5. POSTNA NEDELJA, tiha nedelja  
Sveti maši: 
ob 8.30 v  Andrejcih   za + Ireno Kukojca 
ob 10.00 pri BENEDIKTU  za + Ivana Kodilo 
 

PONEDELJEK – 30. marec, sv. Janez Klimak, opat 
Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma  za župljane in dobrotnike 
 

ČETRTEK – 2. april, sv. Teodozija, mučenka 
Sveta maša: ob 15.00 v Andrejcih za + Janeza Kodilo, 9.obl. 
 

Pred sveto mašo bomo imeli tudi kratko češčenje Najsvetejšega. 
 

PETEK – 3. april, sv. Sikst I., papež in mučenec 



Sveta maša: ob 19.00 v kapeli Doma   po namenu 
 

Pol ure pred sveto mašo bomo molili križev pot. 
 

SOBOTA – 4. april, sv. Izidor Seviljski, škof in cerkveni učitelj 
Sveta maša: ob 19.00 v kapeli Doma  po namenu 
 

Pol ure pred sveto mašo bo izpostavljeno Najsvetejše. 
 

NEDELJA – 5. april, 6. postna, CVETNA NEDELJA,    
Sveti maši:    nedelja Gospodovega trpljenja 
ob 8.30 v SELU    za + Jožefa Škrileca 
ob 10.00 pri BENEDIKTU  za + Jožefa Farteka 
 

Pred svetimi mašami bo blagoslov zelenja. 
 

Vsak petek v postnem času 
bomo molili križev pot ob 
18.00 zvečer v kapeli Doma. 
Vsi župljani prav lepo 
povabljeni. Prav tako bomo 
molili križev pot ob nedeljah 
po sveti maši. Boug plati, da 
si vzamete čas za to 
dragoceno postno 
pobožnost. 
 

Ustaljena postna praksa je 
odpoved mesnim jedem ob 
petkih postnega časa in za 
pepelnico in veliki petek strogi 

post. To pomeni, da se poleg odpovedi mesnim jedem le enkrat do 
sitega se najem. Postna postava veže kristjana od 14 do 60 leta 
starosti. 
 

DRAGI ŽUPLJANI BOUG PLATI! 
Iz srca se zahvaljujem vsem, ki ste meni, gosodu mežnarju Robertu 
Čahuku in gospodu organistu Janezu Gjergjeku podarili vaš dar, dačo. 
Zahvalim se tudi našemu samostanu, ki dovoljuje, da vaš dar 
namenimo za moje socialno in pokojninsko zavarovanje, ki v večini 
župnij odteka iz župnijske blagajne. 
Še enkrat: Boug vam plati za vaš dar! 
 

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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