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7. februar 2016

Postni čas
Postni čas je čas priprave in pričakovanja praznika velike noči,
največjega krščanskega praznika in največjega Jezusovega čudeža – vstajenja od mrtvih. V letošnjem postnem času imaš
novo priložnost, da se odločiš za pravo pot, ki vodi k Jezusu
– pot molitve, odpovedi, posta, svete evharistije in pot veselja.
Izkoristiti priložnost in letošnji post nameni temu, da Jezusa
še bolj spoznaš in se Mu približaš. Vendar kako? Povsem enostavno.
V času od pepelnične srede do velikonočnega ponedeljska (od
10. februarja do 28. marca) in še na belo nedeljo (3. april) si
vzemi 3 minutke na dan, odklikaj na spletno stran pridi.com,
Facebook ali You Tube, poišči #deliJezusa in si oglej kratek
ﬁlmček. Vsak dan te bo nagovoril eden bolj ali manj znani Slovenec, ki bo s teboj delil svojo izkušnjo veere v jezusa in te ob
tem povabil, da razmisliš ter pričuješ o svoji veri tudi TI! »deliJezusa« lahko spremljaš tudi preko televizije Exodus TV vsak
dan postnega časa ob 7.00, 13.00, 19.00 in ponoči ob 1.00.

Postna postava pravi: Strogi post je na pepelnično sredo
in na veliki petek. Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega
najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta.
Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu.Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od

mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega
14. leta.
Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na
petek ali je kakšna slovesnost v družini,
post in zdržek odpadeta.
V ponedeljek, 8. februarja, je državni
praznik – Prešernov dan.
ŽUPNIJA
SV. LADISLAVA BELTINCI
Mladinska 4, 9231 Beltinci
T: 02/542-20-56
F: 02/542-20-57
M: 041/636-445-žpk
031/704-414-kpl
Svete maše:
Nedelja:
6.30, 8.00, 10.00, 18.00
Delavniki:
7.00 in 18.00

V sredo, 10. februarja, je pepelnica, začetek postnega časa. Lepo smo vabljeni
k obredu pepelenja.
Ker je v ponedeljek državni praznik in v
torek pust in sredo pepelnica, ta teden ne
bo rednega verouka, ampak bo za vse
verouk skupen v sredo zvečer ob 18.00
uri v župnijski cerkvi, ko naj vsi veroučenci pridejo k večerni sveti maši in
obredu pepelenja ob začetku postnega
časa.

V četrtek je praznik Lurške Matere božje in svetovni dan bolnikov. Ta dan je tudi
ŽUPNIJSKA PISARNA:
proščenje v kapeli Doma Janka ŠkraOdprta: ob ponedeljkih, torkih,
bana. Lepo smo vabljeni k sveti maši ob
sredah in četrtkih 9.00 - 11.00
ure, prav tako pa pred in po svetih 10. uri, ki jo bo daroval župnik iz Turnišmašah. V sredo in četrtek smo
ča, p. Toni Brinjovc.
velikokrat odsotni.
ŽUPNIJSKI LIST:
izdaja: Rimskokatoliški župnijski
urad Beltinci
ODGOVARJA:
Alojz Benkovič, župnik.
e-mail: alojz.benkovic@rkc.si
http://zupnija-beltinci.com
TTR: NLB d.d. 02346-0089534872
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V petek zvečer bo sveta maša v župnijski cerkvi. Pred sveto mašo bo križev pot.
Prav tako smo v nedeljo vabljeni ob 14.
uri h križevemu potu v župnijsko cerkev.
Pred križevim potom bo postni nagovor.
Škoﬁjski odbor za liturgične sodelavce
pripravlja seminar za bralce Božje besede, ki bo v soboto, 13. februarja 2016
v Beltincih. Prijave zbira Pastoralna služba: pastoralna.sluzba@skoﬁja-sobota.si

Križev pot na Hotizi
Božji služabnik Danijel Halas je daroval svoje zemeljsko življenje 16. marca 1945 na Hotizi pri reki Muri. Ob njegovi mučeniški poti, se vsako nedeljo v postnem času odvija molitev križevega pota ob štirinajstih znamenjih trpljenja. Molitev vodijo
različne skupine. Vsi ti dogodki so priložnost za poglobljeno
molitev za Halasovo beatiﬁkacijo in za rast vere, upanja in ljubezni do Boga in bližnjega.
Vabljeni k molitvi križevega pota na Hotizi, ki bo vsako postno
nedeljo ob 15.30 uri:
Dragi birmanci, spoštovani starši.
V pripravo na zakrament svete birme spada tudi duhovni vikend za birmance, ki bo letos v Beltincih:
1. skupina (ponedeljkova†sredina skupina-razdeli g. kaplan.)
* v petek, 12. februar, zvečer ob 18 h (do 20 h) v župnijskem
domu zgornja učilnica.
* v soboto, 13. februar, cel dan, ob 9 h v cerkvi (do 17h)
* v nedeljo, 14. februar, ob 10h v cerkvi sveta maša.
2. skupina (torkova skupina†1/2 sredina skupina):
* v petek, 19. februar do nedelje 21. februar. Ure so iste.
Tema je: BOŽJE USMILJENJE in UPDATE! SPOVED!
S seboj imeti: sobne copate, primerno športno oblečeni za aktivnosti zunaj, Sveto pismo, zvezek, pisalo, barvice.
Prispevek za sobotno kosilo in material 5€.
Babice, dobre žene naprošamo za kakšno pecivo, perece ipd.
za vmesno malico. Bog plati že v naprej.
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Vabilo Slovenske karitas za postni čas
Post nas nagovarja k poglobitvi našega odnosa z Bogom, k odpovedi in sočutju z ljudmi v stiskah.
1. Preventivna spodbuda 40 dni brez alkohola
V letošnjem postnem času enajsto leto zapored vabimo k postni
spodbudi 40 dni brez alkohola v znamenje solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi nasilja, bolezni in nesreč, ki so posledica
prekomernega uživanja alkohola.
Letos spodbuda nosi podnaslov »Vsak dan je nov začetek!«.
Vsak dan je mogoče začeti znova, po premisleku o naših osebnih ravnanjih, življenju naše družine in sorodstva ter tudi župnije. Vsak dan je mogoče spreminjati naš odnos do alkohola
s končnim ciljem zmernosti in pravega zgleda za naslednje rodove.
Tokratna postna spodbuda se bo začela na pepelnično sredo,
10. februarja, in zaključila na veliko soboto, 26. marca 2016.
2. Dobrodelna akcija za pomoč JV Evropi
V postnem času tudi letos nadaljujemo z akcijo Ne pozabimo,
preko katere Škoﬁjske karitas namenjajo pomoč ljudem v stiski v bližnjih balkanskih državah.
3. Poglobimo petkov post
V postnem času spodbujamo k duhovni poglobitvi petkovega
posta s pobudo, da preživimo vsak petek v postu v bližini z Bogom, skromno v hrani in razvadah ter solidarno z darovanim
časom in pomočjo za ljudi v stiskah.
Naj bo post nov začetek za našo dobrodelnost, pogum za dobra
dela, obisk starejših, onemoglih in osamljenih, pozornost bližnjim ter za vztrajnost pri molitvi. Leto usmiljenja in postni čas
nas spodbujata, da bomo z novimi začetki postali boljši.
Vabim vas, da se odločite vsaj za eno akcijo in jo aktivno izvajate skozi ves postni čas. Odpoved, molitev in dobra dela naj
nas peljejo po poti Jezusovega trpljenja do vstajenjskega jutra,
ki naj nam okrepi vero in vlije novega upanja.
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Maše od 8. do 21. februarja 2016
Ponedeljek, 8. februar; Hieronim Emiliani - redovni ustanovitelj:
7.00 za † Marijo Zver - gregorjanske maše
za † Matjaža Kerman iz Bratonec v spomin na 35 let rojstva
18.00 za † moža in očeta Alojza Sobočan iz Nedelice (obl.)
za † Vinka Antolin iz Bratonec (obl.)

Torek, 9. februar; Apolonija - devica :
7.00 za † Darinko Bakan iz Gančan (obl.)
za † Olgico Sraka umrla v Mariboru, dar. družina Martina Gruškovnjak
18.00 za † Marijo Zver - gregorjanske maše
po namenu darovalca
Sreda, 10. februar; Peplnica:
7.00 za † Olgico Sraka umrla v Mariboru, dar. botrina Peterka
18.00 za † moža Ivana Zver (obl.) in sina Andrejasa iz Beltinec
za † Branka Bric (obl.)
za † Alojza Rous - gregorjanske maše
Četrtek, 11. februar; Lurška Mati božja:
7.00 za † Balažicove iz Gančan
DJŠ 10.00 za † Marijo Rodi
18.00 za † moža in očeta Andreja Zver iz Ižakovec
za † Alojza Rous - gregorjanske maše
Rosova kapela 8.00 Mariji v zahvalo za 40 let skupnega življenja
po namenu darovalca
Petek, 12. februar; Humbelina - redovnica:
7.00 za † Alojza Ulen
18.00 za † starše Prelog, sestro Ano Perkič z družino in svaka Janeza
Pucko
za † Alojza Rous - gregorjanske maše
Sobota, 13. februar; Jordan Saški - redovnik:
7.00 Bogu v zahvalo za preživetih 50 skupnih let
za † Štefana Mesarič (30. dan)
za † Alojza Rous - gregorjanske maše
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18.00 za † starše Rozalijo (obl.) in Andreja Lonec iz Bratonec
za † moža Andreja Gregorec in starše iz Ižakovec
Bratonci ob 8.00 za † Ano Maučec (30. dan)

Nedelja, 14. februar; 1. postna nedelja:
6.30 za žive in † farane in dobrotnike beltinske cerkve
za † starše in tri brate Mesarič
za † Alojza Rous - gregorjanske maše
8.00 za † starše Alojza (obl.) in Terezijo Sraka iz Lipovec
za † moža in očeta, ter stare starše Maučec iz Gančan
10.00 za † Ivana in Agato Poredoš iz Ižakovec
za † Ivana Horvat, starše, sestro Marijo in moža Franca
iz Gančan
za † Martina Horvat (30. dan)
18.00 za † Cecilijo in Franca Nemec iz Melinec
za † starše Gruškovnjak in sestro Jožico iz Beltinec
za † Ignacija Kous (obl.)
Ponedeljek, 15. februar; Klavdij - redovnik:
7.00 za † očeta Jožefa (20. obl.) in mamo Terezijo Erjavec
18.00 za † starše Marijo in Avgusta Mlinarič
za † Alojza Rous - gregorjanske maše
Torek, 16. februar; Julijana Koprska - mučenka:
7.00 za † Alojza Rous - gregorjanske maše
18.00 za † Martina Mesarič iz Beltinec (30. dan)
za † starše Ivana in Marijo Erjavec, tri brate in dve sestri
Sreda, 17. februar; Sedem ustanoviteljev reda servitov:
7.00 za † Alojza Ulen
18.00 za † moža in očeta Jožefa Petek iz Ižakovec (9. obl.)
za † Alojza Rous - gregorjanske maše
Četrtek, 18. februar; Frančišek Regis Clet - duhovnik:
7.00 za † Alojza Rous - gregorjanske maše
DJŠ 10.00 za † Alojza Ulen
18.00 za † Pavla Antolin (obl.), starše Andreja in Marijo, ter brata
Jožefa
Petek, 19. februar; Konrad iz Piacenze - spokornik:
7.00 za cejsko društvo iz Gančan
za † Marijo (obl.) Kuzma in Jožefa
18.00 za † mamo Aniko in brata Martina Zver
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za † Alojza Rous - gregorjanske maše
Sobota, 20. februar; Sadot in perzijski mučenci:
7.00 za † Alojza Rous - gregorjanske maše
18.00 v zahvalo za Božje varstvo
za † starše Marjeto (obl.) in Antona Tivadar iz Gančan
za † Štefana (20. obl.) in Marijo Baligač
za † Janeza in Marijo Lainšček iz Ižakovec
Melinci 8.00 v dober namen
Nedelja, 21. februar; 2. postna nedelja:
6.30 za † za žive in † farane in dobrotnike beltinske cerkve

za † starše Verono in Alojza Bobovec (obl.)
8.00

za † Matija Peterka iz Gančan (obl.)
za † brata Antona in starše Ficko iz Vidonec
za † Franca Maučec in starše iz Gančan
10.00 za † Marijo Baligač (obl.) in očeta Franca iz Lipovec
za † Stanislava Sraka, starše, brate in sestro
za † Olgo Balažic iz Ižakovec (obl.)
za † moža in očeta Karla Kavaš in njegove starše iz Ižakovec
18.00 za † Jožefa Žižek in starše Ferčak iz Gančan

za † Alojza Rous - gregorjanske maše
Svete maše, darovane ob pogrebih:
za † Alojza Ulen, 14. svetih maš
za † Gizelo Cipot, 6. svetih maš

Župnija Beltinci in Aritours vabita
Sveta dežela – Izrael in Palestina
Sonce zjutraj najprej obsije cerkve, mošeje in sinagoge, nato se svetloba razlije po rodovitnih poljih in puščavah, po vsej pokrajini, na
katero je že Mojzes gledal kot na obljubljeno deželo. Obiskati Sveto
deželo je želja vsakega kristjana. Izraelske svetopisemske zgodbe segajo daleč nazaj v čas Kanaancev, Filistejcev in drugih ljudstev, ki so
poselili Palestino. Na naši poti po Sveti deželi obiščemo Jeruzalem,
mesto kralja Davida, ki ga je pred 3000 leti povzdignil v prestolnico Izraela. Vidimo Tempeljsko ploščad, na kateri je kralj Salomon
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pozidal največji judovski tempelj in Zid žalovanja, ob katerem Judje objokujejo tragično usodo svojega ljudstva. Sledimo Jezusovi življenjski poti od rojstva v Betlehemu, odraščanja in poučevanja ob
Galilejskem morju do njegovega križevega pota, smrti in vstajenja v
Jeruzalemu.
12. do 19. april 2016 strokovno vodstvo: prof. p. Milan Holc
CENA: 1.090 EUR (45 oseb), 1.190 EUR (35 oseb)
Vse vstopnine, letališke in varnostne pristojbine vključene v ceno!
Prijave se zbirajo v župnijskem uradu do zasedbe prostih mest!
Bolj podrobne informacije lahko prejmete na župnišču.

Informacije Doma Janka Škrabana in glasbena šola
Telefonske številke: Recepcija: 02/542 31 10; Fax: 02/542 31 11; Direktorica:
02/542 31 12; Ravnatelj GŠ: 02/542 31 29; Računovodstvo: 02/542 31 15; Socialna delavka: 02/ 542 31 13; Gl. med. sestra: 02/ 542 31 23; Tajništvo: 02/542
31 14; Kuhinja 02/542 31 16; www.domjankaskrabana.com. Na malico v dom
lahko pridete vsak dan od 10. do 12. ure. Prisrčno vabljeni! Jedilnik za tekoči
teden si lahko ogledate na naši spletni strani. (www.domjankaskrabana.com)
Če želite, da vam kosilo dostavimo na dom oziroma ga sami vzamete. Pokličite nas ali pa se osebno zglasite v Domu Janka Škrabana.
Ko ste v stiski oz. v času vaše odsotnosti še zmeraj obstaja možnost, da vaši
bližnji bivajo pri nas!

Priprava na krst:
je vsak prvi ponedeljek v mesecu ob 19. uri v župnijskem
domu za celotno lendavsko dekanijo. K pripravi vabljeni
starši skupaj z botri. Možnost je tudi vsak drugi četrtek v
mesecu ob 19. uri v Turnišču, kjer je prav tako priprava za
celotno dekanijo. Pridite tudi prej ali pozneje na župnišče,
kjer se bodo dogovorili o uri in datumu krsta vašega otroka.
Prijava za poroko:za poroko se prijavite vsaj dva meseca
pred poroko, da pravočano uredimo vse potrebno. Za poroko je potreben tečaj, ki je dvakrat na leto.
V soboto, 13. januarja, krasijo in čistijo cerkev verniki iz Ižakovec.
V soboto, 20. februarja, krasijo in čistijo cerkev verniki iz Bratonec.
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