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Z BOGOM ZAČNI VSAKO DELO,
DA BO DOBER TEK IMELO
V teh dneh naši osnovnošolci in srednješolci začenjate novo
šolsko leto. Verjamem, da se ga v teh koronskih časih veselite
še bolj kot običajno. Mnogi upate, da bo šolsko in veroučno leto
potekalo brez karantenskih prekinitev. Vaše upanje z vami
delimo tudi mi odrasli župljani in župljanke. Zato vam vzklikamo
dragoceni vzklik zaupanja v Presveto Trojico: Z Bogom začni
vsako delo, da bo dober tek imelo!
Odkar je Stvarnik človeku vdihnil svojega Duha ob začetku
človeštva, je človeku lastno, da se uči. Skozi vse čase in rodove
je vsak narod in kultura skušala posredovati mladim vrednote in
znanja, za katere so vedeli, da jim bodo koristila. Še več, znanje
in veščine so posameznim skupnostim omogočale obrambo ter
obstanek.
Kakšen razmah spoznavanju nam je
zapustil Jezus?!
Prišel sem, da vam govorim o Očetu,
je rekel, da vam govorim o njegovi
Slavi, Moči in Ljubezni. Nihče ni videl
Očeta, razen le Sin. Tako nam Jezus
poklanja najčudovitejšo znanost, ki
nas lahko povede nad vse znanosti in
dosežke tega sveta, vse tja do nebes.
Lepo novo učno leto!

SREDA – 2. september, bl. Apolinarij iz Posata, kapucin
Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma
za + Lenko Pintar
ČETRTEK – 3. september, Gregor Veliki, papež
Sveta maša: ob 19.00 v Andrejcih
za + Jožefa Sepa
Pred sveto mašo bo kratka adoracija pred Najsvetejšim.
PETEK – 4. september, sv. Mojzes, prerok
Sveta maša: ob 19.00 pri BENEDIKTU
za duhovne poklice
Ta dan je namenjen obisku bolnikov.
Pol ure pred sveto mašo bo adoracija pred Najsvetejšim.
Po sveti maši od 20.00 do 22.00 bo na Bedeničkom brejgi mednarodna
noč netopirjev.
SOBOTA – 5. september, sv. Mati Terezija iz Kalkute, redovnica
Sveta maša: ob 19.00 pri BENEDIKTU
za + Emilijo Flisar
Pol ure pred sveto mašo bo adoracija pred Najsvetejšim.
NEDELJA – 6. september, 23. NEDELJA MED LETOM, ANGELSKA
NEDELJA – Začetek molitvenega tedna za nove duhovne
poklice.
Sveti maši:
ob 8.30 v SELU
za + Marijo Puhan
ob 10.00 pri BENEDIKTU
za + v zahvalo za srečen zakon
PONEDELJEK – 7. september, sv. Regina, devica, mučenka
Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma
za župljane in dobrotnike
TOREK – 8. september, MARIJINO ROJSTVO – MALA MEŠA
Sveta maša: ob 19.00 pri Benediktu
za + Venčeslava Pešaka
SREDA – 9. september, sv. Peter Klaver, jezuit, misijonar
Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma
za + Lenko Pintar
ČETRTEK – 10. september, sv. Nikolaj Tolentinski, spokornik
Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma
za ++ iz družine von Pistor in
+ Otona starejšega
Spomnimo se našega škofa msgr. dr. Petra Štumpfa, ki danes obhaja
14. obletnico škofovskega posvečenja.
SOBOTA – 12. september, sveto Marijino ime
Sveta maša: ob 19.00 pri Benediktu
za + Amalijo Gašparič
NEDELJA – 13. september,
24. NEDELJA MED LETOM, sv.
Janez Zlatousti, škof in Cerkveni učitelj – Zaključek tedna militve
za nove duhovne poklice

Sveti maši:
ob 8.30 v PROSENJAKOVCVIH
ob 10.00 pri BEDENIKI

za + Jožefa Malačiča
za + Karolino Jurkovič

PONEDELJEK – 14. september, POVIŠANJE SVETEGA KRIŽA
Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma
za župljane in dobrotnike
V torek se spominjamo vrnitve Primorske k matični domovini.
SREDA – 16. september, sv. Kornelij, papež in sv. Ciprijan, škof
Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma
za + Lenko Pintar
ČETRTEK – 17. september, vtisnjenje ran svetemu Frančišku
Sveta maša: ob 16.30 pri Benediktu
za blagoslov veroučnega leta
Ob 16. uri pričnemo z novim veroučnim letom. Zbrali se bomo v
Domu, se pripravili na sveto mašo, ki bo ob 16.30 in se priporočili
Učitelju vseh učiteljev. Po sveti maši se bomo še podružili in
pogovorili.
SOBOTA – 19. september,
sv. Frančišek Marija iz Kamporosa, redovnik
Sveta maša: ob 19.00 pri Bedeniki
za ++ prednike
Srečanje mladih v duhu Stične bo letos zaradi nevarnosti korona
virusa za Prekmurce potekal v Murski Soboti.
NEDELJA – 20. september, 25. NEDELJA MED LETOM, nedelja
svetniških kandidatov, Baraga, Gnidovec, Vovk, Majcen, Strle
Sveti maši:

ob 8.30 v SELU
za + Franca Brunarja, pogrebna
ob 10.00 pri BEDENIKI
za + Amalijo Gašparič

PONEDELJEK – 21. september, sv. MATEJ, evangelist in apostol
Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma
za
župljane in dobrotnike
SREDA – 23. september, sv. Pij iz
Pietrelcine, kapucin, spovednik
Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma
+ Lenko Pintar

za

ČETRTEK – 24. september, bl. Anton Martin SLOMŠEK, škof
Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma
po namenu
SOBOTA – 26. september, sv. Kozma in sv. Damjan, mučenca
Sveta maša: ob 19.00 pri Bedeniki
za + Jožefa Sepa
III. kvaterna sobota, ki je namenjena molitvi za duhovniške in
redovniške poklice. Nedeljska nabirka pa je namenjena za bogoslovje.
Boug plati!

NEDELJA – 27. september, 26.
NEDELJA MED LETOM, SLOMŠKOVA
NEDELJA, EKUMENSKI DAN
Sveti maši:
ob 8.30 v PROSENJAKOVCIH
za + Jožefa Malačiča
ob 10.00 pri BEDENIKI
za + Natalijo Maučec (iz Beltinec)
PONEDELJEK – 28. september, sv. Venčeslav (Vaclav), mučenec
Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma
za župljane in dobrotnike
SREDA – 30. september, sv. Hieronim, duhovnik, Cerkveni učitelj
Sveta maša: ob 6.30 v kapeli Doma
za + Lenko Pintar
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,
ROŽNOVENJSKA 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
MOLITVENI NAMEN SVETEGA OČETA ZAUPANI NJEGOVI SVETOVNI
MREŽI MOLITVE ZA LETO 2020: MESEC SEPTEMBER: SPOŠTOVANJE
ZEMELJSKIH VIROV.
Molimo, da bi ljudje zemeljskih virov ne izropali, temveč si jih delili
pravično in spoštljivo.
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/

