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100 let, sto let! 

Lani, ob 99. obletnici prikazovanja Device Marije trem 
pastirčkom v Fatimi, je njen kip med majem in oktobrom 
potoval po slovenskih župnijah: obiskal je več kot 600 cerkva. 
Sedaj pa smo povabljeni, da ob obletnici zadnjega prikazanja 
poromamo v Stično, kjer bo skupno slovensko-hrvaško 
praznovanje ob Mariji. 

   Veliko lažja pot v Nebesa in življenje na Zemlji bo, če: 
  S posvetitvijo po Mariji izročimo Jezusu: 

1. svojo dušo in telo, 
2. duhovni napredek, 
3. svoje molitve, 
4. žrtve in dobra dela, 
5. svoje skrite duhovne boje, 
6. prizadevanje za čistost duše, 
7. različne križe, 
8. zdravstveno stanje, 
9. svojo družino, 
10. znance in prijatelje, 
11. svoj poklic in 
12. materialne dobrine. 



NEDELJA – 1. oktober, 26. MED LETOM, rožnovenska 

nedelja in začetek tedna za življenje, sv. Terezija Deteta Jezusa 

Sveti maši: ob 8.30 v Selu   za župljane in dobrotnike 

  ob 10.00 pri BEDENIKI   za +Ankico Kodila in ++ starše 
 

SREDA – 4. oktober, sv. FRANČIŠEK ASIŠKI, manjši brat 

Sveti maši: 

ob 9.30 pri Bedeniki za žive in pokojne 
duhovnike naše dekanije 

ob 18.00 v kapeli Doma za dobrotnike 

Doma 
 

Prisrčno vabljeni k sveti maši ob 

dekanijski rekolekciji. 
 

ČETRTEK – 5. oktober, sv. Marija 

Faustina Kovalska, redovnica, glasnica 

Božjega usmiljenja 

Sveta maša: ob 19.00 v Andrejcih za 

++ Janeza in Bernardo Mohar     
Na začetku bo kratko češčenje 

Najsvetejšega. 
 

PETEK – 6. oktober, sv. Bruno, redovni ustanovitelj 

Kartuzijanov  Sveta maša: 

ob 18.00 pri Bedeniki   za + Anico Rituper 

Ob 17.30 bo izpostavljeno Najsvetejše.  
 

SOBOTA – 7. oktober, Rožnovenska Mati Božja 

Sveta maša: 

ob 18.00 pri Bedeniki   za + Žarkota Radkaija, 10.obl. 

Ob 17.30 bo izpostavljeno Najsvetejše.  
 

NEDELJA – 8. oktober, 27. MED LETOM, sklep tedna za 

življenje; sv. Benedikta, devica mučenka    

Svete maše: 
ob 8.30 v Prosenjakovci za + Franca Kovača       

ob 10.00 v dvorani Doma  za + Vero Anželj 
 

Ta dan bo srečanje družin dekanije Murska 

Sobota pod geslom:  Družina naše zavetje. 

Sveto mašo bo vodil dekan g. Ivan Kranjec. 

Sledil bo pogovor po skupinah in nato kosilo 

ob 13.00. Po njem družabni program in ob 

15.30 večernice. Lepo vabljeni! 
 



PONEDELJEK – 9. oktober, sv. Abraham in Sara, 

svetopisemska očaka 

Sveta maša: ob 6.20 v kapeli Doma  za župljane in dobrotnike 
 

SOBOTA – 14. oktober, sv. Kalist I, papež in mučenec 

Sveta maša: ob 18.00 pri Bedeniki   za + Irena Flisar 

Ta dan bo romanje v Stično ob zaključku praznovanja 100 

letnice prikazanja Marije v Fatimi na Portugalskem. Cena 

romanja 20 eur vključno s kosilom. Romali bomo skupaj z 

župljani iz Martjanec. Več informacij sledi. 
 

NEDELJA – 15. oktober, 28. MED LETOM, sv. Terezija Velika 

Sveti maši: 

ob 8.30 v SELU   za + Olgo Horvat 

ob 10.00 pri BEDENIKI  v zahvalo in za Božji blagoslov 
 

 Naša župnijska Karitas želi to nedeljo prav 

posebej povabiti v svojo sredo vse starejše, 

bolne in onemogle. Tako kot lani, ko je 

bilo to srečanje resnično lep dogodek, ki je 

dolgo odzvanjal v srcih naših trpečih bratov 

in sester. Kljub temu, da je kar nekaj naših 

starejših v tem letu prestopilo prag večnosti, 

tudi letos upamo na lep obisk. 
 

PONEDELJEK – 16. oktober, sv. Marjeta 

Marija Alakok 

Sveta maša: ob 6.20 v kapeli Doma  za župljane in dobrotnike 
 

SOBOTA – 21. oktober, sv. Uršula, devica in mučenka 
Sveta maša: ob 18.00 pri Bedeniki za ++starši Felicijan 

 

NEDELJA – 22. oktober, 29. MED 

LETOM, Misijonska nedelja,  sv. 

Janez Pavel II   

Sveti maši: 
ob 8.30 v Prosenjakovcih za + 

Olgo Kerčmar 

ob 10.00 pri BEDENIKI  za + 

Marijo Kreft iz Okoslavec 
 

Nabirka te nedelje je namenjena za misijone in jo toplo 

priporočamo. Boug plati! 
 

PONEDELJEK – 23. oktober, sv. Janez Kapistran, duhovnik 

Sveta maša: ob 6.20 v kapeli Doma  za župljane in dobrotnike 
 



ČETRTEK – 26. oktober, sv. DEMETRIJ SOLUNSKI, mučenec 

Sveta maša: ob 6.20 v kapeli Doma  za blagoslov družine Anželj 
 

SOBOTA – 28. oktober, sv. Simon in Juda Tadej, apostola 

Sveta maša: ob 18.00 pri Bedeniki za + Ano Vörӧš 
 

NEDELJA – 29. oktober, 30. MED LETOM, žegnanjska 

nedelja, sv. Mihael Rua, redovnik   Sveti maši: 

ob 8.30 v Andrejcih   za + Anico Rituper 
ob 10.00 pri BEDENIKI  za ++ Franca in Klaro Varga 
 

PONEDELJEK – 30. oktober, sv. Marcel, mučenec 

Sveta maša: ob 19.00 pri Bedeniki  za župljane in dobrotnike 
 

Po sveti maši sestanek ŽPS. 
 

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 cerkvi molitev vseh štirih delov rožnega venca za 

naše rajne. Lepo vabljeni. 
 

ČETRTEK – 2. november, SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH 

Svete maše: ob 8.30 v Prosenjakovcih  za + Jožefa Antaliča 

  ob 10.00 pri Bedeniki  za + Valentino Štravs   

  ob 15.00 v Andrejcih  za + Janeza in Radota Pintarja 

  ob 17.00 pri Bedeniki  za + Heleno Hari 
 

  Druga molitev angela miru v Fatimi 
Presveta Trojica, Oče, Sin in Sveti Duh, molim te iz dna 
srca in ti darujem predragoceno telo in kri, dušo in 
božanstvo Jezusa Kristusa, navzočega v vseh 
tabernakljih sveta, v zadoščenje za žalitve, 
bogoskrunstva in brezbrižnosti, s katerimi ga žalijo 
ljudje. Po neskončnem zasluženju presvetega Srca 
Jezusovega in brezmadežnega Srca Marijinega te 
prosim za spreobrnjenje ubogih grešnikov.  
 

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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