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SV. BENEDIKT                         OKTOBER   2020 

KRALJICA VENCA ROŽNEGA 
 

Kraljica venca rožnega   Če zapustijo te moči  

naj celi svet ti hvalo da,   in ko ti odreko oči, 

je človek star že ali mlad,  naj rožni venec moli rad.  svet 

rožni venec še lahko    boš molil vdano in zvesto. 

 

Molitev lepa za vsak dan,  Če rožni venc boš molil rad, 

le moli rad jo o kristjan.  dobil boš milost vsakikrat. 

Priložnosti dovolj imaš,  Marija te ljubila bo, 

da z njo Mariji hvalo daš.  sprosila sveto ti nebo. 

 



ČETRTEK – 1. oktober,          

  sv. Terezija Deteta Jezusa, devica in cerkvena učiteljica 

Sveta maša: ob 15.00 v Andrejcih   za + Terezijo Kodila in     

+ Terezijo Kalamar iz Andrejec 
 

Pred sveto mašo bo kratka adoracija pred Najsvetejšim. 
 

PETEK – 2. oktober, sv. ANGELI VARUHI 

Sveta maša: ob 18.00 pri BENEDIKTU  za duhovne poklice 
 

Pol ure pred sveto mašo bo adoracija pred Najsvetejšim. 
 

SOBOTA – 3. oktober, sv. Frančišek Borgia, redovnik  

Sveta maša: ob 18.00 pri BENEDIKTU  za mlade 
 

Pol ure pred sveto mašo bo adoracija pred Najsvetejšim. 
 

NEDELJA – 4. oktober, 27. NEDELJA MED LETOM, ROŽNOVENSKA 

NEDELJA, sv. FRANČIŠEK ASIŠKI    ZAČETEK TEDNA ZA ŽIVLJENJE 

Sveti maši: 

ob 8.30 v SELU    za župljane in dobrotnike 

ob 10.00 pri BENEDIKTU  za ++ 

Matildo in Jožefa Malačiča 
 

SREDA – 7. oktober,  

 Rožnovenska Mati Božja  

Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma 

   za + Lenko Pintar 
 

SOBOTA – 10. oktober, sv. Robert 

Malatesta, tretjerednik 

Sveta maša: ob 18.00 pri Benediktu 
   za + Amalijo Gašparič 
 

NEDELJA – 11. oktober,   28. 

NEDELJA MED LETOM, sv. Janez XXIII, 

papež – Sklep tedna za življenje 

Sveti maši:  

ob 8.30 v PROSENJAKOVCVIH za + Katarino Peterka iz Gančan 

ob 10.00 pri BEDENIKI   za + Štefana Gomboca, 1. obl. 
 

PONEDELJEK – 12. oktober, sv. Maksimiljan Celjski, mučenec 

Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma za župljane in dobrotnike 
 

SREDA – 14. oktober, sv. Kalist I., papež , mučenec 

Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma  za + Lenko Pintar 
 

SOBOTA – 17. oktober, sv. Ignacij Antiohijski, mučenec 

Sveta maša: ob 18.00 pri Bedeniki  za + Ines 
 



NEDELJA – 18. oktober, 29. NEDELJA MED LETOM, MISIJONSKA 

NEDELJA, sv. Luka, evangelist 
 

Sveti maši: ob 8.30 v SELU   za + Marijo Puhan  

    ob 10.00 pri BEDENIKI  za + Amalijo Gašparič 
 

PONEDELJEK – 19. oktober, sv. PAVEL OD KRIŽA, duhovnik 

Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma za župljane in dobrotnike 
 

SREDA – 21. oktober, sv. Uršula, devica in mučenka 

Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma za + Lenko Pintar 
 

SOBOTA – 24. oktober, 

sv. Anton Marija Claret, škof, redovni ustanovitelj  

Sveta maša: ob 18.00 pri Bedeniki za + Emilijo Flisar 
 

NEDELJA – 25. oktober, 30. NEDELJA MED LETOM, ŽEGNANJSKA, 

sv. Krišpin in Krišpinijan, mučenca, DAN SUVERENOSTI, 
 

Sveti maši: 

ob 8.30 v PROSENJAKOVCIH  za + Jožefa Sepa in ++ starše 

ob 10.00 pri BEDENIKI   za + Jožefo Vogrinčič, 1. obl. 
 

PONEDELJEK – 26. oktober, sv. Lucijan in Marcijan, mučenca 

Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma za župljane in dobrotnike 
 

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

Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma za + Lenko Pintar 
 

SOBOTA – 31. oktober, sv. Volbenk, škof, dan reformacije, SKLEP 

MESECA ROŽNOVENSKE POBOŽNOSTI 

Sveti maši: ob 16.00 v Vučji Gomili   za + Marijo Hauser 

    ob 18.00 pri Bedeniki   po namenu 
 

NEDELJA – 1. november, 

VSI SVETI 

Svete maše: 

ob 8.30 v SELU za ++ 

 Grabarjeve in Pörševe 

ob 10.00 pri BEDENIKI  

 za ++ pokopane v 

 gomilah v naši župniji 

ob 14.00 v DOMANJŠEVCIH  

.    za ++ župljane in   

  dobrotnike 

ob 15.00 v ANDREJCIH 

 po namenu 
 



Ob 16.00 bo v cerkvi molitev vseh štirih delov rožnega venca za 

naše rajne. Lepo vabljeni. 
 

PONEDELJEK – 2. november, SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH 

Svete maše: ob 6.30 v kapeli Doma  po papeževem namenu 

    ob 8.30 v Prosenjakovcih  za verne duše   

    ob 10.00 pri Bedeniki  za + Karolino Jurkovič 
 

Rajnim z ljubeznijo poklonimo popolni odpustek, ki ga Cerkev 

naklanja v prvih osmih dneh novembra 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). 
 

TOREK – 3. november, sv. Viktorin Ptujski, škof in mučenec 

Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma  za uspešno operacijo 

 

Močna spodbuda za gorečo molitev rožnega venca so bila Marijina 
prikazovanja v Lurdu leta 1858 in zlasti v Fatimi leta 1917. 

Bernardki v Lurdu se je nebeška Gospa prikazovala z rožnim 

vencem v roki in Bernardka ga je molila vedno, ne le takrat, ko je 

šla k votlini. Trem fatimskim pastirčkom se je Marija prvič 

prikazala 13. maja 1917 opoldne, ko so bili po tamkajšnji navadi 

sredi molitve rožnega venca. Naročila jim je, naj vztrajno in 

pobožno molijo rožni venec za mir na svetu. Ko se jim je 13. 

oktobra prikazala zadnjič, se jim je predstavila kot 'Kraljica 

rožnega venca'. Pri tretjem prikazanju jim je narekovala molitev, 

ki jo navadno ponavljamo pred vsako desetko rožnega venca: »O 

Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega 

ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so 
najbolj potrebne tvojega usmiljenja.« 

 

MOLITVENI NAMEN SVETEGA OČETA ZAUPANI NJEGOVI SVETOVNI 

MREŽI MOLITVE ZA LETO 2020: MESEC OKTOBER: ZA 

EVANGELIZACIJO POSLANSTVA LAIKOV V CERKVI. 

Molimo, da bi bili v moči krsta verni laiki, zlasti ženske, v večji meri 

vključeni v odgovorne službe Cerkve. 
 

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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