Leto XVI/4
21. februar 2016

Zdaj se posti!
Na začetku postnega časa je popolnoma na mestu, da si o postu zastavimo nekaj preprostih vprašanj. Kdaj in zakaj se je
pravzaprav začel štiridesetdnevni post in kakšen je njegov namen?
Nekateri sveti očetje trdijo, da je štiridesetdnevni post zapovedal in postavil Jezus Kristus. O takšnem postu spregovori
evangelij, Jezus se je namreč postil v puščavi štirideset dni in
štirideset noči, s tem postom se je pripravljal na javno delovanje.
Sveto Pismo stare zaveze nam razkriva, da so se že davno pred
Kristusom sveti možje stare zaveze postili štirideset dni. Mojzes se je postil na gori Sinaj, Elija na gori Horeb. S tem svojim
postom so si od Boga pridobili velike milosti.
Po teh svetih zgledih Jezusa Kristusa in prerokov so se kristjani začeli postiti že v apostolskem času. O tem pripoveduje Sveti Hieronim: »Vsako leto obhajamo štiridesetdnevni post po
apostolskem izročilu.« In Sveti Bazilij: »Štiridesetdnevni post
je slovesen in po vsem svetu veljaven postni čas in ni niti kraja
in ne stanu, kjer bi se ga ne držali; z veseljem in radostjo sprejemamo vsi oznanjevanje te stare in svete zapovedi.«
Ta stara zapoved posta, ki jo sprejemamo z veseljem in radostjo kakor pravi Sveti Bazilij, pa ima več namenov. Katoliška
cerkev hoče, da bi s postom verni posnemali zgled nebeškega
učenika Jezusa in zgled svetih starozaveznih prerokov. To kar
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je bilo dobro in koristno njim, bo koristno
tudi nam. Učencem se namreč spodobi hoditi po stopnjah svojega učenika.
Cerkev nas vabi in želi, da bi kristjani v
postnem času premišljevali bridko trpljenje in smrt našega Odrešenika. Kdor Jezusa resnično ljubi, se bo z veseljem in
prostovoljno zdrževal obilnejših jedi in
pijače, da bi se s tem soudeleževal Kristusovega trpljenja. Kristus je trpel, da bi
nas rešil greha in večne smrti, cerkev v
postnem času opominja in kliče kristjane, naj bi s Kristusom vstali iz groba svojih grehov po temeljiti spovedi in resnični pokori. Najboljša priprava na vredno
prejemanje svetih zakramentov so tihi
postni dnevi in krotenje lastnega telesa
po postnih zapovedih.
Upanje in pogum v odpovedovanju naj
nam dajeta sam Jezus, ki je bil za nas s
trnjem kronan in njegova Mati Marija, ki
ga je spremljala na Križevem potu.
Poguma na poti za Jezusom v postnem
času naj nam daje tudi njegova Mati Marija in njeno prenašanje trpljenja. Prav
je, da se vprašamo, kako ob Jezusovem
trpljenju trpi njegova Mati Marija.
Ne bojmo se torej in odzovimo se na Jezusovo povabilu. Vzemimo svoj križ na svoje
rame in pojdimo za njim. Pojdimo za njim
v odpovedovanju in postu.

ODGOVARJA:
Alojz Benkovič, župnik.
e-mail: alojz.benkovic@rkc.si
Križev pot na Hotizi
http://zupnija-beltinci.com
TTR: NLB d.d. 02346-0089534872 Božji služabnik Danijel Halas je daroval

svoje zemeljsko življenje 16. marca 1945
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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.
V mesecu februarju smo darovali za obnovo župnijskih stavb:
Beltinci 340 eur, Melinci 100 eur, Lipovci 480 eur, Gančani
370 eur, Ižakovci 190 eur, Bratonci 130 eur. Bog plačaj vsem
za Vaš dar za obnovo cerkve.
Zimske počitnice 2016 v Veržeju za 7., 8., 9. razred OŠ:
duhovno, zabavno, družabno v Marjanišču od nedelje, 21.
februarja ob 19h do torka, 23. februarja do 11h. Prijave pri
katehistinji Mariji.
Marijine zimske počitnice 2016 bodo od srede 24. februarja do petka 26. februarja 2016 med 9. in 15. uro. Zaradi lažje izvedbe Marijinih zimskih počitnic prosimo, da otroke
prijavite pri katehetih ali na župnišču. Vabljeni!

Maše od 22. februarja do 6. marca 2016
Ponedeljek, 22. februar; Sedež apostola Petra:
7.00 za srečno operacijo
za † Anico Perkič (obl.)
18.00 za † Heleno Šprajcar (obl.)
za † Alojza Ülen 30. dan
za †Alojza Rous - gregorjanske maše

Torek, 23. februar; Polikarp - škof:
7.00 za † Alojza Rous - gregorjanske maše
| 3

za † Franca Duh
18.00 za † taščo Elizabeto Petek iz Ižakovec (1. obl.) ter tasta
Štefana in svaka Valdota
v čast Mariji Pomočnici za zdravje iz Gančan
Sreda, 24. februar; Matija - apostol:
7.00 za † Alojza Rous - gregorjanske maše
za † Marjeto Nežič iz Gančan
18.00 za † Elizabeto Koštric (obl.) in očeta Ivana
za † Matija Glavač
Četrtek, 25. februar; Valburga - opatinja:
7.00 za † Marjeto Smej iz Beltinec
DJŠ 10.00 za † Marijo Rodi
18.00 za † Alojza Rous - gregorjanske maše
za † Martina Horvat
Petek, 26. februar; Aleksander - škof:
7.00 za † Alojza Rous - gregorjanske maše
za † Matijo Glavač
18.00 za † Marijo Maučec (4. obl.) iz Gančan
za † Franca Duh
Sobota, 27. februar; Gabrijel ŽMB - redovnik:
7.00 za † starše Mikič (obl.)
18.00 za † Alojza Rous - gregorjanske maše
za † Marjeto Nežič iz Gančan
Melinci ob 8.00 za † sestro Marjeto Sraka (obl.)

Nedelja, 28. februar; 3. postna nedelja:
6.30 za žive in † farane in dobrotnike beltinske cerkve
za † Štefana Forjan iz Lipovec (obl.)
8.00 za † Alojza Tratnjek (1. obl.) iz Lipovec
Bogu v zahvalo za 40 let skupnega življenja
za † mamo Terezijo in očeta Štefana Kociper, dar. hčerka Anica iz Ižakovec
10.00 za † moža in očeta Martina Forjan iz Melinec (obl.)
v spomin na obletnico poroke
za † sina Jožefa Casar, starše Maroša iz Lipovec, sestrično Miliko in Tašeka
18.00 za † teto Paloniko Blaškovič iz Hrvaške
za † Alojza Rous - gregorjanske maše
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Ponedeljek, 29. februar; Antonija iz Firenc - opatinja:
7.00 za † Janeza, Ano in Karla Košar, dar. Marija Tratnjek
18.00 za † babico Veroniko Kuhar
za † Alojza Rous - gregorjanske maše
Torek, 1. marec; Albin - škof:
7.00 za † Alojza Rous - gregorjanske maše
za † Franca Duh
18.00 za † starše Marjeto in Andreja Žalig iz Ižakovec
za † moža in očeta Ivana Forjan in teto Marijo Rengeo (obl.)
Sreda, 2. marec; Agnes Praška - klarisa:
7.00 za † starše Štefana in Marjeto Virag, ter brata Alberta
18.00 za † Ivana Kavaš iz Odranec

za † Alojza Rous - gregorjanske maše
Četrtek, 3. marec; Kunigunda - kraljica:
7.00 za † Terezijo (obl.) in Vinkota Erjavec
DJŠ 10.00 za † Antona Hladen in sina Igorja (obl.)
18.00 za † ženo Marjeto Tratnjek (obl.)
za † Alojza Rous - gregorjanske maše
Petek, 4. marec; Kazimir - poljski kraljevič:
7.00 za † Franca Duh iz Beltinec (30. dan)
za † Marjeto Nežič iz Gančan
18.00 za † Alojza Rous - gregorjanske maše
Sobota, 5. marec; Hadrijan - mučenec:
7.00

za † v družini Krauthaker iz Gančan
za † Martina Horvat

18.00 za † Alojza Rous - gregorjanske maše
Bratonci 11.00 v zahvalo za 90 let življenja Ljube Sreš
Nedelja, 6. marec; 4. postna nedelja:
6.30 za žive in † farane in dobrotnike beltinske cerkve

za † starše Žerdin iz Lipe
8.00

za † Bernardo Krapec iz Ižakovec (obl.)
za † starše Avgusta in Marijo, ter brata Avgusta Erjavec iz
Lipovec
10.00 za † Olgo Sraka roj. Horvat iz Gančan, nazadnje stanovala v
Mariboru
za † očeta Štefana Cigan iz Gančan
18.00 za † moža in očeta Ivana Škafar (7. obl.)
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za † Marijo Baligač iz Lipovec (3. obl.) in Štefana

za † Alojza Rous - gregorjanske maše
Svete maše, darovane ob pogrebih:
za † Martina Horvat, 19 svetih maš
za † Franca Duh, 28 svetih maš
za † Marjeto Nežič, 20 svetih maš
za † Matijo Glavač, 19 svetih maš

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, 27. januarja, krasijo in čistijo cerkev verniki iz Lipovec.
V soboto, 5. marca, krasijo in čistijo cerkev verniki iz Gančan.
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