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Krasni majnik
Na svetovnem spletu sem zasledil krasno razmišljanje o
majniški pobožnosti katehistinje Katarine Zupančič in ga
želim deliti z vsemi vami:
Vstopamo v posvečen mesec maj, ko vse poje, cveti, zeleni
in diši po Ljubezni, ko se srce slovenskega kristjana na
prav poseben, nam lasten način, obrača k Mariji, Božji in
naši Materi.
Ne morem se upirati vsem zunanjim znamenjem, da prihaja najlepši mesec, mesec maj, ko pojemo Mariji, naši
Materi, vsi, tako narava v vsem svojem bogastvu, kot (pogosto) duhovno revni slovenski kristjan, ki premore še kaj
zdravih korenin in globoke pristne vere.
Že nekaj let v naši župniji opažamo upadanje navdušenja
nad šmarnicami, pobožnostjo, ki je tako naša, slovenska.
Duhovniki se trudijo, a so hkrati tudi sami preobremenjeni, in vabijo k šmarnicam starejše in otroke.
Pisci šmarnic se vsako leto trudijo, da bi s svojimi zgodbami pritegnili pozornost odraslih in otrok. Pa če vprašamo danes koga od odraslih ali otrok, katere šmarnice
so se mu najbolj vtisnile v srce in spomin, bomo verjetno
dobili odgovor, ki bo podoben tišini. Po kratkem razmisleku bi mogoče pa le našli kakšno zgodbo ali svetnika,

o katerem smo brali. Hočem reči, da
za nas očitno v tej pobožnosti ni več
neke globine, zato k šmarnicam tudi
ne prihajamo in ne prosimo naše Matere Marije za poseben šmarnični navdih, blagoslov.
Vsako leto poslušam starejše mame,
ki znajo povedati, kako so vsi njihovi
otroci vsak dan hodili k šmarnicam in
ona z njimi. Tudi naša družina je, ko
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odhiti v otroštvo, v osnovnošolske dni. Vsak večer sem s
kolesom hitela v cerkev k šmarnicam. Vedno sem se lepo
oblekla in imela v tem času tudi nove poletne čevlje. Te
sem seveda hranila za šmarnične dneve in jih takrat takoj
in z veseljem obula. Kot ministrantka sem se priključila
skupini deklet, ki smo se stiskale na stolih pri oltarju,
pa vendar smo vsako leto bolj veselo pele meni najljubši
šmarnični spev:
Vse rožce po polju bom skupaj nabral in venček Mariji za
šmarnice dal. Marija, poglej nas, grešnike, zdaj, pripelji
nas v sveti raj.
Iz tiste deklice sem zrasla v žensko, ženo in mamo. Danes prihajam k šmarnicam kot katehistinja, bi se reklo po službeni dolžnosti. Letos smo si katehetje razdelili
oblikovanje šmarnic za otroke in vsak je prevzel en teden.
Zagotovo bom vsaj en teden vsak dan pri šmarnicah in
bomo skupaj častili Mater Marijo. Veselim se srečanja z
Njo, z otroki, njihovimi starši, da bomo skupaj utrjevali
korenine šmarnic, te preproste in hkrati globoke slovenske pobožnosti k naši Materi Mariji.
Sveta Marija, prosi za nas.
Katarina Zupančič
Prošnji dnevi. Pred praznikom Vnebohoda obhajamo
prošnje dneve, ko molimo ne samo za blagoslov na polju,
ampak tudi za blagoslov drugega človeškega dela, z odvrnitev naravnih nesreč, povodnji, vojske in drugih stisk.
Kot je že dolgoletna navada bomo v ponedeljek šli ob
6.30 v procesiji k Rousovi kapeli in tam obhajali sveto
mašo, v torek do belega križa in v sredo do Antonove
kapele v parku. Lepo smo povabljeni k spokornim procesijam in sveti maši.
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Prihodnjo nedeljo bomo obhajali zahvalno sveto mašo
ob 10 letnem delovanju Doma Janka Škrabana in Glasbene šole. Vabimo vas k zahvalni sveti maši, ki jo bomo
obhajali ob 10. uri.
Starše veroučencev lepo prosimo za še drugi del prispevka za verouk za šolsko leto 2017/18. Prvi del so
starši poravnali ob vpisu, drugi del pa lahko oddajo otroci
pri verouku v kuverti ali pa ga starši oddajo v kuverti tudi
pri nedeljski nabirki. V kuverto prosim napišite podatke, za koga poravnate prispevek. Priporočen prispevek za
drugo polletje je 20 eur. Hvala za razumevanje.
Darovanje za obnovo župnijske cerkve
Darovanje ob pogrebih:
ob pogrebu + Alojza Puklavca 640 eur
Odprli smo posebni TRR, samo za obnovo župnijske
cerkve: številka je: SI56 0234 8026 2386 931

Mašni nameni od 7. do 20. maja 2018
Ponedeljek, 7. maj; Gizela, opatinja:
6.30 rosova kapela
za + Alojza Žaliga - gregorjanske maše
za + Stanaka Srša
19.00 za + Jožefa Jakob iz Lipovec (obl)
za + Ivana Žižka iz Gančan, njegove starše in sorodnike
za + hčerko Mirjano (obl), ter mamo Marto (obl) in očeta
Štefana Vinkovič
Torek, 8. maj; Bonifacij IV. papež:
6.30 beli križ
za + Alojza Žaliga - gregorjanske maše
za + Marijo Antolin
19.00 za + Martina Jerebic, ženo Marto in stare starše iz Gančan
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v zahvalo za izbiro zveličavnega poklica
za + Miroslava Žunič
Sreda, 9. maj; Izaija, prerok:
6.30 antonova kapela za + Alojza Žaliga - gregorjanske maše
za + Ano Raj
19.00 za + Alojzijo Franc (obl)
za + Franca Rousa (2. obl)
za + Franca Lebar (obl) in Alojza Koštrica
Četrtek, 10. maj; VNEBOHOD:
7.00 za + Alojza Žaliga - gregorjanske maše
za + Martina Horvata
9.00 za + Ljudmilo Lavrin
DJŠ 10.00 za + Metoda Jeriča
19.00 za + Martina Pucka (obl)
Petek, 11. maj; Mamert, škof:
7.00 za + Alojza Žaliga - gregorjanske maše
za + Ivana Čerin
19.00 za + starše Zelko iz Melinec
za + dr. Ignaca Horvata
za + Jožefa Šuklar (obl)
Sobota, 12. maj; Leopold Mandić, redovnik:
7.00 za + Alojza Žaliga - gregorjanske maše
za + Franjo Ašenbrener (30. dan)
za + Ano Majc
19.00 za + Ladislava Vadnaj (obl) in njegove starše, starše Štefana in Barbaro Jerebic iz Lipe, dve sestri in brata
za + Olgo Meznarič
Bratonci 8.00 za + Aniko Ščančar (obl)
Nedelja, 13. maj; 7. velikoončna nedelja:
7.00 za žive in + farane in dobrotnike beltinske cerkve
za + Ivana Zajca
za zdravje iz Bratonec
8.30 za + Štefana Maučeca (obl)
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za + starše Karla in Marijo Horvat, Franca in Katarino
Sraka, Regino Pivar in Marto Simšak
10.00 zahvalna maša ob 10. obl Doma Janka Škrabana
za + župnika Janka Škrabana
za + Franca in Marijo Koporc
19.00 za + Alojza Žaliga - gregorjanske maše
za + Martina Forjan (obl) in Barbaro Antolin (obl), dar.
Martina
za + Katarino Novak
Ponedeljek, 14. maj; Bonifacij, mučenec
7.00 za + Alojza Žaliga - gregorjanske maše
za + Slavka Smodiša
za + Štefana Žižka
19.00 za + Jožefa Mariča iz Ljubljane (30. dan)
za + Franca Rajnarja
Torek, 15. maj; Zofija, mučenka:
7.00 za + Alojza Žaliga - gregorjanske maše
za + Stanka Srša
za + Ano Krauthaker
19.00 za + Zofijo Vöröš
za + Matildo Hozjan
Sreda, 16. maj; Janez Nepomuk, duhovnik in mučenec:
7.00 za + Alojza Žaliga - gregorjanske maše
za + Ano Rajh
za + Marijo Maučec
19.00 za + Romana Domajnka
za + Ano Balažic
Četrtek, 17. maj; Jošt, puščavnik:
7.00 za + Alojza Žaliga - gregorjanske maše
za + Ljudmilo Lavrin
DJŠ 10.00 za + Katarino Pozderec
19.00 za + Franca (obl) in Ano Vinkovič iz Gančan
za + starše Štefana in Agato Kolenc, sestri Marijo in Cecilijo ter brata Jožefa
Petek, 18. maj; Janez I., papež in mučenec:
7.00 za + Alojza Žaliga - gregorjanske maše
za + Ivana Černi
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za + Štefana Sraka
19.00 za + Stanislava Kozarja
za + Heleno Bažika
za + Jožefa Kolarja iz Beltinec (obl)
Sobota,19. maj; Krispin, redovnik:
7.00 za + Alojza Žaliga - gregorjanske maše
Bogu in Mariji v zahvalo za 50 let skupnega življenja
za + Martina in Marijo Lebar, ter njune brate in sestre iz
Lipovec
19.00 za + Antona Sabotina in sina Tončeka
za + Olgo Meznarič
Melinci 8.00 za + Andreja Zadravca
Nedelja, 20. maj; BINKOŠTI:
7.00 za žive in + farane in dobrotnike beltinske cerkve
za + Katarino Novak
8.30 za + Mirka Kolbl (3. obl)
za + Alojza Žaliga - gregorjanske maše
10.00 za + mamo Katarino Cigan iz Gančan
19.00 za + starše Hildo in Richarda Fritz, ter sestro Agato
za + Terezijo Kolman, dar. družine Kerže iz Sl. Bistrice

V Katoliški Cerkvi bomo v četrtek, 10. maja 2018, obhajali slovesni praznik Gospodovega vnebohoda, ko je od
mrtvih vstali Kristus dopolnil zemeljsko delovanje in odšel v nebo.
Gospodov vnebohod je poleg velike noči in binkošti eden
izmed najpomembnejših krščanskih praznikov, ki so ga
zanesljivo obhajali že ob koncu 4. stoletja.
Praznik obhajamo štirideset dni po veliki noči, saj se je
Jezus po svetopisemskem izročilu po vstajenju štirideset dni prikazoval učencem in izbranim pričam, preden
je odšel v nebo (prim. Mr 16,19–20; Lk 24,50–53 in Apd
1,9–11).[1]
Praznik želi poudariti pomen Kristusove bližine z Bogom
Očetom in Svetim Duhom. Jezus, ki je z dušo in telesom
odšel v nebesa, ostaja med nami prisoten na več načinov.
Kot je zapisano v Konstituciji o svetem bogoslužju drugega vatikanskega cerkvenega zbora (1962–1965), je Kristus
navzoč tedaj, ko skupnost verujočih (Cerkev) moli ali poje,
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v Božji besedi, zapisani v Svetem pismu, v duhovnikovi
osebi, ko deluje v Jezusovem imenu, v zakramentih ter na
posebej očiten in izrazit način v zakramentu evharistije,
ki predstavlja trajno Kristusovo navzočnost.[2]
Pomen Kristusovega vstajenja in trajne navzočnosti med
ljudmi je temelj, na katerem sloni nauk Cerkve in iz katerega izhaja tudi njeno verovanje. Cerkev po Kristusovem
naročilu od zadnje večerje dalje (prim. Mt 26,26–30) ponavlja besede posvetitve kruha in vina v Kristusovo telo
in kri.

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.

V petek, 11. maja 2018 čistijo in krasijo cerkev verniki iz Ižakovec
V petek, 18. maja 2018 čistijo in krasijo cerkev verniki iz Melinec
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