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PREKO SMRTI V VEČNOST
Grobovi pokojnih
so tiha pridiga živim
»Pomni, človek, da si
prah!«
Pa ne samo to.
Za nekaj velikega smo
rojeni:
po ovinkih
ali po ravni poti
moramo priti v Očetov dom
v večnosti.
Vsak ima v Božjem načrtu
svojo pot in svoje poslanstvo.
Ko bi le znali živeti
v siju večnosti –
vsak dan!
Pred sedemnajstimi leti je to misel v Bedenički zvon položil p.
Donat Kranjec, ki bo vsak čas praznoval deseto obletnico
življenja v večnosti.
Gospod podari našim rajnim večni mir in pokoj!
In večna luč naj jim sveti!
Naj počivajo v miru!
Amen.

SREDA – 1. november, VSI SVETI
Svete maše:
ob 8.30 v SELU
za + Vero Anželj
ob 10.00 pri BEDENIKI
za ++ župljane in dobrotnike
ob 14.00 v DOMANJŠEVCIH za +Marijo in brata Antona Jakoša
ob 15.00 v ANDREJCIH
za + Janeza Moharja
Ob 16.00 bo v ogreti cerkvi molitev
vseh štirih delov rožnega venca za
naše rajne. Lepo vabljeni.
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ČETRTEK – 2. november, SPOMIN
VSEH VERNIH RAJNIH
Svete maše:
8.30 v Prosenjakovcih za + Jožefa Antaliča
10.00 pri Bedeniki za + Valentino Štravs
14.00 v Andrejcih za + Janeza in Radota Pintarja
17.00 pri Bedeniki za + Heleno Hari

PETEK – 3. november, sv. Viktorin Ptujski, škof in mučenec
Sveta maša:
ob 17.00 pri Bedeniki
za zdravje brata Janeza
Ob 16.30 bo izpostavljeno Najsvetejše. Obisk bolnikov.
SOBOTA – 4. november, sv. Karel Boromejski, škof
Sveta maša:
ob 17.00 pri Bedeniki
za + Franc Kovača
Ob 16.30 bo izpostavljeno
Najsvetejše.
NEDELJA – 5. november, 31. MED
LETOM, ZAHVALNA NEDELJA,
DAN CELODNEVNEGA ČEŠČENJA,
sv. Zaharija in Elizabeta, starša
Janeza Krstnika
Sveta maša
ob 10.00 pri BEDENIKI
za +Terezijo Rajnar
za ++ starše Kristino in Jožeta
Lovrečeca iz Filovec ter njune
pokojne
Na ta dan bo sveta maša samo v
župnijski cerkvi. Ob 10.00 bo najprej češčenje Najsvetejšega,
nato pa sledi sveta maša.

PONEDELJEK – 6. november, sv. Lenart, opat
Sveta maša ob 17.00 pri Bedniki
za ++ Sepove
SOBOTA – 11. november, sv. Martin, škof
Sveta maša ob 15.00 v Domanjševcih
za + Angelo Ropoša
NEDELJA – 12. november, 32. MED LETOM, sv. Jozafat
Kunčevič, škof
Svete maše:
ob 8.30 v Prosenjakovci
za župljane in dobrotnike
ob 10.00 pri Bedeniki
za + Martina Poredoša, dekana;
++ starše in +brata
PONEDELJEK – 13. november, sv. Stanislav Kostka, redovnik
Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma za župljane in dobrotnike
SOBOTA – 18. november, posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla
Sveta maša: ob 17.00 pri Bedeniki
za ++Janeza Škirleca
in Justino Kučan
NEDELJA – 19. november, 33. MED LETOM, sv. Matilda,
redovnica in mistikinja
Sveti maši:
ob 8.30 v SELU
za + Marijo Feldvari
ob 10.00 pri BEDENIKI
za + Ireno Flisar
za ++ sina Boštjana, moža Štefana Ošlaja ter Ireno in
Milana Gregorič
PONEDELJEK – 20. november, sv. Bazilij, škof in mučenec
Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma za župljane in dobrotnike
SOBOTA – 25. november, sv. Katarina Aleksandrijska, devica
in mučenka
Sveta maša:
ob 17.00 pri Bedeniki v zahvalo Bogu in Mariji za 90 let
NEDELJA – 26. november, JEZUS KRISTUS, KRALJ
VESOLJSTVA
Sveti maši:
ob 8.30 v Prosenjakovcih za + br.Donata Kranjca, 10.obl.
ob 10.00 pri BEDENIKI
za ++ očeta Štefana Lutarja, obl. in
brata Martina Lutarja, obletna
PONEDELJEK – 27. november, sv. Virgil in Modest, apostola
Karantanije Sveta maša ob 17.00 pri Bedniki za župljane in
dobrotnike
ČETRTEK – 30. november, sv. Andrej, apostol
Sveta maša:
ob 14.00 v Andrejcih za + Emilijo
Kosednar iz Cankove
Pred sveto mašo bo kratko češčenje Najsvetejšega.

PETEK – 1. december, bl. Charles de Foucauld
Sveta maša:
ob 16.00 pri Bedeniki
za +Frančiško Tušek
Ob 15.30 bo izpostavljeno Najsvetejše.
SOBOTA – 2. december, sv. Bibijana, mučenka
Sveta maša:
ob 16.00 pri Bedeniki za + Franca Kovača
Ob 15.30 bo izpostavljeno Najsvetejše.
NEDELJA – 3. december, 1. ADVENTNA
NEDELJA, NEDELJA KARITAS;
sv. Frančišek Ksaver, duhovnik
Sveti maši:
ob 8.30 v SELU
za ++ starši Zadravec
ob 10.00 pri BEDENIKI za + Ireno Flisar
Tudi letos bodo dobrovoljci pod okriljem Karitas izdelali adventne
vence. Pri vseh svetih mašah bo blagoslov adventnih vencev.

ODPUSTEK POKOJNIM
Cerkev naklanja v prvih
osmih dneh novembra
popolni odpustek za vsak
obisk pokopališča in
molitev za rajne. Prav tako
ga je mogoče prejeti v vseh
cerkvah in javnih kapelah 1.
in 2. novembra ter na
prejšnjo ali naslednjo
nedeljo, če smo bili pri
spovedi in obhajilu,
izpovemo vero ter molimo
po namenu svetega Očeta
(npr. Očenaš).
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/

