Leto XVI/5
6. marec 2016

Sveti Jožef
God in praznik sv. Jožefa, moža Device Marije in Jezusovega skrbnika, obhajamo 19. marca.
Kolikor je zanesljivo znanega o sv. Jožefu, je zapisano
v evangelijih po Mateju in Luku (prim. Mt 1,1–2,23; Lk
1,5–2,52). Genealogija obeh evangelijev ga uvršča med
potomstvo kralja Davida (prim. Mt 1,16; Lk 1,27). Čeprav
je bil kraljevskega rodu, Jožef ni bil bogat. Po vsej verjetnosti je bil reven, kar je razvidno iz daru samo »dveh
grlic ali dveh golobov« (Lk 2,24) ob Jezusovem darovanju
v templju (bogatejše družine so bile po judovski postavi
dolžne darovati več, prim. 3 Mz 12,8). Jožefova družina je
izvirala iz Betlehema v Judeji, vendar se je on preselil v
Nazaret v Galileji, kjer je opravljal tesarsko obrt. Jožef se v
evangelijih zadnjič omenja ob Jezusovem obisku templja
v starosti približno 12 let (prim. Lk 2,41–52). Predvidevamo, da je Jožef umrl že pred začetkom Jezusovega javnega delovanja. Ostale zgodbe v zvezi z njegovo osebnostjo
(npr. njegova domnevna visoka starost in ovdovelost v
času poroke z Marijo), nimajo realne zgodovinske osnove
in so bile ustvarjene z namenom zadovoljiti ljudsko radovednost o podrobnostih iz njegovega življenja.
Evangeliji nam kljub skopim podatkom rišejo sorazmer-
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no jasno podobo o Jožefovi osebnosti.
Bil je zvest in potrpežljiv mož, pokoren
Božji volji glede njegovega življenjskega načrta, ob čemer je sprejel tudi vse
spremljajoče težave. Evangelist Matej
ga imenuje »pravičen« (Mt 1,19), saj je
dojel načrt, ki ga je imel Bog z Marijo,
in se zavestno vključil vanj tako, da
je sprejel, zaščitil in poskrbel za svojo
družino.
Jožef je zavetnik umirajočih, saj, ob
predpostavki, da je umrl pred začetkom Jezusovega javnega delovanja,
umrl v družbi Jezusa in Marije, za kristjane predstavlja idealen način, kako
zapustiti zemeljsko življenje. Jožef je
zavetnik očetov, obrtnikov, delavcev in
krščanskih družin.

Leta 1870 je papež Pij IX. (1846–1878)
sv. Jožefa uradno razglasil za zaveŽUPNIJSKA PISARNA:
tnika vesoljne Cerkve, s čimer je izOdprta: ob ponedeljkih, torkih,
postavil njegovo vlogo podpornika,
sredah in četrtkih 9.00 - 11.00
ure, prav tako pa pred in po svetih zaščitnika in vodnika svete družine,
ki se je razširila na celotno Cerkev.
mašah. V sredo in četrtek smo
velikokrat odsotni.
Ob tej priložnosti je 19. marec določil
za njegov godovni dan. Papež Pij XII.
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v kateri je razmišljal o življenju in pričevanju sv. Jožefa. God sv. Jožefa je
2 |

v Cerkvi na Slovenskem slovesni praznik, saj je sv. Jožef
zavetnik slovenskih dežel in zavetnik novomeške škoﬁje.
Na ta dan se v Sloveniji tradicionalno začenja teden družine.
V tem mesecu Družinski center Dlan pripravlja nekaj
dogodkov za družine in za otroke (10-12 let)!
V soboto, 12. marca, ob 19.00 nas bo kot zadnja gostja
Zimskega cikla predavanj v Murski Soboti obiskala Vesna Vilčnik, dnevna urednica nova24TV, ﬁlozoﬁnja, glasbenica, strokovnjakinja pomoči z umetnostjo, vešča v retoriki, zagovornica otrok, ... Spregovorila o veri, upanje in
ljubezni , tudi o preizkušnjah, o ljubezni do domovine, ...
, predvsem pa bo vse povedano iz njene osebne izskušnje.
Večer z Vesno bo primeren za vse stane, za vse starosti,
tudi za mlade. Vljudno vabljeni!
Sobota, 19. marca, v Veržeju: Delavnica »Odkrij deželo življenja« - delavnica za otroke med 10. in 12. letom
starosti. Zakonski par iz Društva Dar bo vodil delavnici,
ki bo otrokom na zanimiv način ter z domiselnimi pripomočki pomagal, da spoznajo edinstvenost svojega življenja in značilnosti svojega spola. Delavnica služi vzgoji za
življenje, za ljubezen in spoštovanje do sebe in drugih.
Delavnica vključuje veliko gibanja, glasbe in seveda pogovora. Odvijala se bo v Veržeju, med 9.00 in 12.30 uro.
Cena je 10 evrov na otroka. Vmes bo tudi malica. Prijave
na: info@dc-dlan.si (Mojca) Nekaj otrok je že prijavljenih,
mesta so omejena.
Nedelja, 20. marca ob 15.00 bo Slavljenje za družine v
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Murski Soboti v vrtcu Lavra. Z nami bo Benjamin Siter,
sin Danija Siterja. Pričeval bo kot oče, mož na temo Vstajenja in kako to skrivnost živijo znotraj družine. Odlična
priprava na Veliko noč. Otroško katehezo bodo vodili animatorji Otroci za Kristusa. Toplo vabljeni!
Na peto postno nedeljo bomo v naši župniji obhajali velko
spoved. Velko spoved bomo začeli že v soboto 12. marca
ob 15.30 uri.
V nedeljo bomo začeli spovedovati ob 6. uri do konca maše
ob 10 uri. Popoldne bomo začeli spovedovati ob 15. uri do
konca večerne svete maše.
Velikonočna spoved bolnikov po vaseh bo po sledečem
redu: v petek, 11. marca ob 8. uri sveta maša in po maši
spoved v Gančanih, Lipovcih in Ižakovcih; v soboto, 12.
marca ob 8 uri sveta maša in po maši spovedovanje bolnikov po domovih v Bratoncih in na Melincih.
V soboto, 19. marca je praznik svetega Jožefa. Svete
maše so ob 7., 9. in 18. uri. Ob 8. uri je sveta maša tudi v
Ižakovcih in na Melincih.
Na cvetno nedeljo, 20. marca 2016 bomo imeli procesijo
od Rousove kapele v župnijsko cerkev. Pri Rousovi kapeli se zberemo ob 9.30 uri na blagoslovu presmecov in
potem gremo v procesijo v župnijsko cerkev.
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Mašni nameni od 7. do 20. marca 2016
Ponedeljek, 7. marec; Perpetua in Felicita - mučenki:
7.00 za † sina Darkota Miholič iz Bratonec (3. obl.)
za † moža in očeta Alojza Jeneš (10. obl.) iz Lipovec
18.00 za † Marijo Koren
za † Alojza Rous - gregorjanske maše
Torek, 8.marec; Janez od Boga - redovni ustanovitelj:
7.00 za † Alojza Rous - gregorjanske maše
za † starše Terenta (obl.)
18.00
za † Matildo Horvat, dar. sin Lujz, sin Vlado,
hčerka Vladka in mož Alojz
za † Martina Mesarič
Sreda, 9. marec; Frančiška Rimska - redovnica:
7.00 za † Alojza Rous - gregorjanske maše
za † Marjeto Nežič (30. dan)
18.00za † Ivan Kavaš iz Odranec
za † moža Janeza Kolar in njegove starše iz Ižakovec
Četrtek, 10. marec; 40 mučencev iz Armenije:
7.00 za † Franca Duh
DJŠ 10.00 za † Kristino Čerpnjak
18.00
za † Alojza Rous - gregorjanske maše
za † Marjeto Nežič
Petek, 11. marec; Benedikt - škof:
7.00 za † Martina Mesarič - gregorjanske maše
za † starše Matijo in Veroniko Glavač
8.00 Gančani: za † Marjeto Nežič
8.00 Lipovci: za † Alojza Ulen
8.00 Ižakovci: za † Brigito Zver
18.00 za † Matija Glavač (30. dan)
Sobota, 12. marec; Inocenc I - papež:
7.00 za † Martina Mesarič - gregorjanske maše
18.00
za † moža in očeta Franca Nežič, starše Franca in Marjeto
8.00 Melinci: za † brata in strica Ivana Petek
8.00 Bratonci: za † Martina Horvat
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Nedelja, 13. marec; 4. postna nedelja:
6.30 za žive in † farane in dobrotnike beltinske cerkve
za † Martina Mesarič - gregorjanske maše
za † družino Sabo
8.00 za † Heleno Zorko (3. obl.) iz Ižakovec
za † starše Štefana in Elizabeto Tratnjek (obl.) iz
Gančan
10.00
za † Štefana Rengeo (6. obl.)
za † starše Terezijo (obl.) in Jožeta Sabotin iz Gančan
15.30
za † Štefana in Alojzijo Tivadar iz Gančan (obl.)
18.00 za † Darinko Obran in starše Miholič
Ponedeljek, 14. marec; Matilda - kraljica:
7.00 za † Martina Mesarič - gregorjanske maše
18.00
za † Barbaro in Franca Draškovič
Torek, 15. marec; Ludovika de Marillac - redovnica:
7.00 za † Martina Mesarič - gregorjanske maše
18.00
za † Ivana Kavaš in njegove starše iz Odranec
Sreda, 16. marec; Hilarij Oglejski - škof:
7.00 za † Marijo Koren
18.00
za † Martina Mesarič - gregorjanske maše
Četrtek, 17. marec; Patrik - škof:
7.00 za † Martina Mesarič - gregorjanske maše
DJŠ 10.00 za † Ivana Kavaš iz Odranec
18.00
za † Aniko Kučko
Petek, 18. marec; Ciril Jeruzalemski - škof:
7.00 za † Martina Mesarič - gregorjanske maše
18.00
za †Irmo in Štefana Žalig (obl.), sestro Darinko
in brata Stankoja in Ladislava
Sobota, 19. marec; Jožef - Jezusov rednik:
7.00 za † Martina Mesarič - gregorjanske maše
9.00 za † starše in sina Mirka Jelen
18.00
za † očeta Jožefa Hozjan iz Apač
za † Jožefa in Terezijo Perša, ter sina Jožefa iz Ižakovec
za † moža in očeta Jožefa Horvat in hčerko Cvetko
Pešti
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Ižakovci
8.00 za žive in † Jožefe iz Ižakovec
Melinci 8.00: za † starše Maučec Jožefa in Marijo, ter brata Štefana
Nedelja, 20. marec; Cvetna nedelja:
6.30 za žive in † farane in dobrotnike beltinske cerkve
za † moža Jožefa Maučec, sina Jožefa in hčerko Marijo iz Gančan
za † sestro Matildo Sraka iz Gančan (1. obl.)
8.00 za † starše Antona in Matildo Kuzma iz Gančan
za vse † Zorkove iz Ižakovec
za † Martina Mesarič - gregorjanske maše
10.00
za † Darinko Obran
za † Olgo Sraka, roj. Horvat iz Gančan, nazadnje
stanovala v Mariboru
za novokrščenko Laro
18.00
za † mamo Antonijo (7. obl.) in očeta Štefana
Jerič iz Gančan
za † Jakobove Jožete iz Lipovec
Svete maše, darovane ob pogrebih:
za † Marijo Koren, 18 svetih maš

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, 12. marca, krasijo in čistijo cerkev verniki iz Beltinec.
V petek, 18. marca, krasijo in čistijo cerkev verniki iz Melinec.
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