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Postni čas nas vabi….
P. dr. Viljem Lovše s sodelavci so za letošnji postni
čas pripravili vzpodbude za vse, ki jim sodobni mediji niso tuji. Mislim seveda na računalnik in druge
podobne medije. Navedel bi najprej strani, na katerih
lahko najdemo te vsebine za osebno zorenje: https://
jn159.wordpress.com/ in https://www.facebook.
com/duhovnevajevvsakdanjemzivljenju/.
Povabljeni smo, da si vzamemo vsak dan vsaj nekaj
minut samo zase in prisluhnemo nagovorom in mislim, ki so jih pripravili. V navodilih je lepo zapisamo:
»Samo poslušaj in sprejemaj. Na koncu si privošči vsaj
5 minut tišine, da lahko besede, ki so se te dotaknile,
odzvanjajo v tebi. V duhovni dnevnik zapiši kar ostaja
v tovjem srcu, kaj te je nagovorilo in spodbudilo ali pa
porodilo vprašanja, dvome, nejasnosti. Zapiši vse kar
ti pride na misel.«
Naj bo morda tudi ta način vzpodbuda za mnoge, ki
drugače ne najdejo poti do rednega župnijskega življenja, ki se v tem postnem času odvija v naši župniji.
Blagoslovljen postni čas.
V postnem času smo povabljeni tudi k pobožnosti križevega pota. Križev pot bomo molili skupaj v petek
pred sveto mašo in ob nedeljah popoldan ob 14. uri.

V petek, 2. marca obhajamo prvi petek
v mesecu. Zvečer vabljeni k križevemu
potu. Vabljeni birmance, starši in botri
k obhajanju prvega petka v pripravi na
birmo.
V soboto, 3. marca bo v naši župniji potekal seminar za bralce beril od 13. do
17. ure. Lepo vabljeni tudi bralci iz naše
župnije.
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:
zimski čas 7.00, 8.30, 10.00
poletni čas 7.00, 8.30, 10.00
Delavniki:
zimski čas 7.00 in 18.00
poletni čas 7.00 in 19.00

Ob 17. uri pa bo srečanje izrednih delivcev obhajila in vseh bralcev iz naše župnije. Zagovoro se udeležite tega srečanja.
V soboto, 3. marca ob 18. uri je postno
srečanje mladih soboške škofije na Hotizi. Vabljeni v čim večjem številu na Hotizo
k molitvi križevega pota.

Dela v cerkvi se počasi nadaljujejo. Zaključumo s tlakom v prezbiteriju in v sredini cerkve, v izdelavi so vrata. Trenutno
smo tudi namestili stare klopi v cerkev in
prosimo, da smo malo pazljivi, da s premikanjem ne poškodujemo tlaka. Čaka nas
ŽUPNIJSKA PISARNA:
še nekaj del. Zato lepo prosimo za vašo
Odprta: ob ponedeljkih, torkih,
pomoč. Mnogi ste se velikodušno odzvali
sredah in četrtkih 9.00 - 11.00
ure, prav tako pa pred in po svetih in smo vam hvaležni, radi bi pa vzpodbudili še tiste, ki se do sedaj niso odzvali
mašah. V sredo in četrtek smo
našemu vabilu. Morda bo koga nagovoril
velikokrat odsotni.
tudi mozaik, za katerega upamo, da bo
ŽUPNIJSKI LIST:
gotov za letošnji božič. Je pa še veliko odizdaja: Župnija Beltinci
prtih računov, katere moramo poravnati.
ODGOVARJA:
Bog plačaj vsem, ki vam ni vseeno, kakšAlojz Benkovič, župnik.
no župnijsko cerkev imamo.
e-mail: alojz.benkovic@rkc.si
http://www.zupnija-beltinci.com Odprli smo posebni TRR, samo za obnovo
TRR: NLB d.d. 02346-0089534872 župnijske cerkve: številka je: SI56 0234
8026 2386 931
TRR za obnovo:
SI56 0234 8026 2386 931
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Mašni nameni od 26. februarja do 11. marca 2018
Ponedeljek, 26. februar; Aleksander, škof:
7.00 za + Martina Gruškovnjak, dar. sosedovi Antolinovi
za + starše Rozalijo in Štefana Hirci
za + Katarino Pozderec - gregorjanske maše
18.00 za + Avgusta Petka, umrl v Chicagu in njegove starše
za + Terezijo Vöröš
Torek, 27. februar; Gabrijel Žalostne Matere Božje, redovnik:
7.00 za + starše Mikič
za + Martina Horvat
za + Jožico Sekolovnik
18.00 za + Marijo Antolin
za + Katarino Pozderec - gregorjanske maše
Sreda, 28. februar; Roman, opat:
7.00 za + Ano Majc
za+ Vero Bakan
18.00 za + Tomaža Brica - gregorjanske maše
za + Štefana in Marijo Denša iz Nedelice (obl)
za + moža in očeta Alojza Kostric in njegovega očeta očeta Franca (obl)
Četrtek, 1. marec; Albin, škof:
7.00 za + Rozalijo Vutek
za + Antona Kocet
DJŠ 10.00 za + Metoda Jerič
18.00 za + Hedviko Forjan, njenega moža, dva sina, hčerko in
zeta iz Beltinec
za + Tomaža Brica - gregorjanske maše
Petek, 2. marec; Neža Praška, klarisa in opatinja:
7.00 za prijatelje
za + starše Štefana (obl) in Marjeto Virag ter brata Alberta
za + Štefana Žižek
18.00 za + brata Alojza Stanko iz Renkovec (4.obl), moža Franca
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Činč iz Htaščic, ter njune starše in stare starše
za + Tomaža Brica - gregorjanske maše
Sobota, 3. marec; Kunigunda, kraljica:
7.00 za + Terezijo Erjavec (6. obl) in moža Viktorja
za + Jožefa Mijdrica
18.00 za + Tomaža Brica - gregorjanske maše
za + Antona Baša (obl) in Marijo
Melinci 8.00 za + moža Štefana Petek (2. obl) in za + sestro Rozalijo
Nedelja, 4 marec; 3. postna nedelja
7.00 na čast Marijo Pomočnici za zdravje
za + župnika Janka Škrabana
za žive in + farane in dobrotnike beltinske cerkve
8.30 za + Franca Maučec (obl)
za + starše Erjavec Štefana in Marijo iz Lipovec
za + Martina Gruškovnjak (30. dan)
10.00 za + Marijo Koren in sestro Marjeto (obl) iz Beltinec
za moža in očeta Štefana Žižek iz Gančan
za + starše Matijo in Ano Jerič iz Gančan (obl)
18.00 za + Marjeto Teatnjek iz Ižakovec (obl)
za + Tomaža Brica - gregorjanske maše
Ponedeljek, 5. marec; Hadrijan, mučenec:
7.00 za + Alojza Žalig
za + Franca Rajnar
18.00 za + Katico Pozderecd iz Melinec
za + starše Marijo in Štefana Baligač iz Lipovec
za + Tomaža Brica - gregorjanske maše
Torek, 6. marec; Fridolin, opat:
7.00 za + starše Alojza in Marijo Ülen iz Lipovec
za+ Ano Krauthaker
18.00 za + Ivana Škafar (obl)
za + Tomaža Brica - gregorjanske maše
za + Milana Škafar
Sreda, 7. marec; Perpetua in Felicita, mučenki:
7.00 za + sina in očeta Darkoja Miholič iz Bratonec (5. obl)
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za + Majdo Holcman
za + Štefana Forjan
18.00 za + Tomaža Brica - gregorjanske maše
za + Matildo Hozjan
Četrtek, 8. marec; Janez od Boga, redovni ustanovitelj:
7.00 za + Romana Domajnka
za + Ano Balažic
za + Alojza Jeneš (obl) in starše Baligač iz Lipovec
DJŠ 10.00 za + Katarino Balažic
za srečno operacijo sina Ozvatič
18.00 za + Matildo Horvat, dar, sin Lujzek iz Francije
za + Tomaža Brica - gregorjanske maše
Petek, 9. marec; Frančiška Rimska, redovnica:
7.00 za + Marijo Maučec
za + Regino Novak
18.00 za + Štefana Sraka
za + Franca Draškovič
za + Tomaža Brica - gregorjanske maše
Sobota, 10. marec; Štirideset mučencev iz Armenije:
7.00 za +Tomaža Brica - gregorjanske maše
za + Heleno Bažika
18.00 za + Ladislava Pangerc (30. dan)
za + Matildo Küzma, roj. Geč
Bratonci 8.00 za + Stanislava Kozar
Nedelja, 11. februar; 4. postna nedelja:
7.00 za žive in + farane in dobrotnike beltinske cerkve
8.30 za + Štefana Rengeo iz Lipovec (8. obl)
za + starše in štiri brate iz Bratonec
10.00 za + moža in očeta Franca Zadravec iz Gančan (obl)
za + starše Jona
za + mamo Ano (obl) in očeta Štefana Terenta, ter vse +
iz družine iz Gančan
za + Bernardo Krapec iz Ižakovec (5. obl)
18.00 za + Tomaža Brica - gregorjanske maše
za + moža in očeta Nežič Franca, ter staše Marjeto in
Franca
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Župnija Beltinci in Aritours vas vabita na romanje
MEDŽUGORJE, ZADAR in VEPRIC
1. dan: petek, 1. junij Beltinci – Zadar – Medžugorje
Odhod avtobusa v zgodnjih jutranjih urah iz dogovorjenih
krajev ter vožnja na Hrvaško do mesta ZADAR, ki velja
za enega od biserov hrvaške obale. Sprehodimo se skozi
staro mestno središče mimo številnih palač vse do katedrale sv. Anastazije, kjer imamo tudi mašo. Nadaljevanje
poti v MEDŽUGORJE, kamor prispemo v popoldanskih
urah. Po nastanitvi v dobrem penzionu v središču mesta
se povzpnemo na Crnico, kjer se je Marija prvič prikazala
otrokom. Večerja in nočitev.
2. dan: sobota, 2. junij
Medžugorje
V zgodnjih jutranjih urah se povzpnemo na Križevac,
visok hrib nad vasjo, kjer stoji velik križ postavljen ob
1900. obletnici Kristusove smrti. Med vzponom proti vrhu
opravimo pobožnost križevega pota. Vrnitev v penzion in
zajtrk. Po maši obiščemo nekdanje zasvojence v skupnosti za zdravljenje odvisnosti, kjer s trdim delom iščejo pot
v novo življenje. Po kosilu prosto za osebne pobožnosti,
nakup spominkov, … Večerja in nočitev.
3. dan: nedelja, 3. junij Medžugorje – Majčino Selo – Vepric – Beltinci
Po zajtrku slovo od Medžugorja ter kratka vožnja v MAJČINO SELO, imenovano tudi Materina vas, ki se je razvila
iz potrebe po varstvu in skrbi za otroke, ki so bili ranjeni
z izgubo svojih domov in starševske oskrbe med in po
vojni. Nadaljevanje poti naprej na Hrvaško do VEPRICA,
imenovanega tudi »hrvaški Lurd«. V podobnem okolju kot
v Lurdu je tu urejena votlina z Marijinim kipom. Po maši
sledi le še vožnja proti domu, kamor se polni novih doživetij vrnemo v poznih nočnih urah.
Cena: 129 EUR (45 oseb), 149 EUR (35 oseb)
Cena vključuje: avtobusni prevoz po programu, cestnine
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in parkirnine, 1 polpenzion in 1 polni penzion v dobrem
penzionu v Medžugorju, zunanji ogledi po programu, duhovno in strokovno vodstvo, organizacija in izvedba romanja, nezgodno zavarovanje in DDV.
Možna doplačila: enoposteljna soba 30 EUR.
Odstopnina: 10 EUR (v primeru dokumentirane višje sile)
Način plačila: 50 EUR ob prijavi, možnost plačila na obroke.
In še to vabilo smo prejeli iz romarske agenicje ARITOURS
Spoštovani duhovniki murskosoboške škofije.
Po dogovoru z vašim škofom, msgr. dr. Petrom Štumpfom, v letošnjem letu pripravljamo prekmursko romanje v
Lurd, v času od 31. avgusta do 4. septembra. Nekaj župnij
se je že pridružilo skupnemu oznanilu, vljudno vabljeni
tudi vsi ostali. Odhodi avtobusa (morda avtobusov) bodo
iz različnih krajev po Prekmurju, v kolikor je na kakšni
župniji 10 ali več prijavljenih romarjev, se odhod naredi
tudi od tam.
Letos se sicer v Lurdu slovesno obeležuje 160. obletnica
Marijinih prikazovanj, hkrati pa skupna romanja vedno
delujejo zelo povezovalno. Marsikdo izmed vas oz. vaši farani, se verjetno spomnijo lanskega, zelo doživetega skupnega romanja v Fatimo, kjer so bila vsa mesta na dveh
avtobusih hitro zasedena. Verjamemo, da bi tudi letos
v Prekmurju lahko bilo dovolj »romarske volje«, zato vas
vljudno vabimo, da se pridružite!
POST- odpovem se odvečnemu. Napuh, lakomnost, lenoba,
nečistost, nevoščljivost, požrešnost, jeza..-vse to vržem daleč
od sebe. On ˝ni imel kamor bi glavo naslonil˝(Lk 9,58)- torej,
zakaj jaz še vedno živim kot kralj v svojem kraljestvu lagodja?
MOLITEV- ne morem vztrajati, se upreti skušnjavam in vsemu
slabemu, če se moje srce v globini ne pogovarja z Gospodom,
če se ne hranim z Božjo besedo (Sv. Pismo) in ne uživam Nje| 7

govega telesa (evharistija).. Vendar, kako naj molim, ko sem
dobesedno zasut z vsem bremenom spodrsljajev, zatajitev, ki
jih ne morem pozabiti? Le On lahko očisti spomin, po Svojih
služabnikih- duhovnikih, ki ˝razvezujejo in zavezujejo˝. Če je
torej to edina pot sprave s Teboj in z menoj, se odpovem strahu
in vsem sumničenjem glede spovedi in spovednikov. (Prav ta
sumničenja so ponavadi šepet najbolj napihnjenih puščavskih
kač, ki mislijo, da bi jim človek rad postal podoben.)
MILOŠČINA- Moj brat - si lačen, te zebe, si bolan, si v ječi, si
tujec? Moj brat. Torej na kratko: post-držati svoj ˝prah˝na vajetih v ljubeči predanosti Bogu -molitev, da bi mogli obroditi
sad-miloščina in tako ˝ljubiti Boga z vsem srcem, z vso dušo in
vsem mišljenjem, svojega bližnjega pa kakor samega sebe.˝(Mt
22,37.39)

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 19; Socialna delavka: 02/ 542 31 13; Gl. med. sestra: 02/ 542 31 23; Tajništvo: 02/542 31
15; Kuhinja 02/542 31 16. Na malico v dom lahko pridete vsak dan od 10. do
12. ure. Prisrčno vabljeni! Jedilnik za tekoči teden si lahko ogledate na 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

19.00 uri v župnijskem domu za celotno lendavsko dekanijo. K pripravi vabljeni starši skupaj z botri. Možnost je tudi
vsak drugi četrtek v mesecu ob 19.00 uri v Turnišču, kjer je
prav tako priprava za celotno dekanijo. Pridite tudi prej ali
pozneje na župnišče, kjer se bomo dogovorili o uri in datumu krsta vašega otroka.
Prijava za poroko: za poroko se prijavite vsaj dva meseca pred poroko, da pravočasno uredimo vse potrebno. Za
poroko je potreben tečaj, ki je dvakrat na leto.
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