Leto XVIII/10
20. maj 2018

Praznik svete Trojice
V Katoliški Cerkvi na nedeljo po binkoštnem prazniku
praznujemo nedeljo Svete Trojice. To bo letos 27. maja.
Nauk o Sveti Trojici se je izoblikoval že na koncilu v Niceji (325 po Kr.) in je kot veroizpoved (credo) v bogoslužni
rabi prisoten vse do današnjih dni. Vera v Sveto Trojico
je sestavni del kristjanove vere v enega Boga v treh osebah. Na nedeljo Svete Trojice se pri bogoslužju zato posebej poglabljamo v skrivnost verske resnice o enem Bogu v
treh osebah, ki so Oče, Sin in Sveti Duh (prim. Katekizem
Katoliške Cerkve (KKC) 249–256).
Kristjani smo krščeni v imenu Očeta in Sina in Svetega
Duha, s čimer postanemo tudi člani Cerkve. Skrivnosti
enega Boga v treh osebah verujočim ni dano spoznavati
samo z razumom, temveč tudi na osnovi milostnega daru
vere ter Božjega razodetja Jezusa Kristusa. O identiteti
Boga Očeta in Svetega Duha je spregovoril Jezus Kristus.
Čeprav tri Božje osebe ločimo med seboj, nobena od treh
oseb nikdar ne deluje brez sodelovanja drugih dveh. Očetu pripisujemo, da je Stvarnik vesolja in človeka, Jezusu
Kristusu dela odrešenja, Svetemu Duhu, ki izhaja iz Očeta in Sina, pa dela posvečenja.
Čeprav razlikujemo tri Božje osebe, jih ne smemo ločeva-
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ti. Nauk o Sveti Trojici poudarja, da je
delo stvarjenja skupno vsem trem osebam Trojice, saj so vse tri eno počelo
stvarjenja. Hkrati pa je stvarjenje povezano z razodetjem in odrešenjem, ki
je prišlo po Jezusu Kristusu, stvarstvu
pa se posreduje po Svetem Duhu. Sveti Duh je kot tretja Božja oseba poslan
od Očeta in Sina ter vodi Cerkev, ki
je skupnost verujočih. Bistvo odnosov
med tremi Božjimi osebami je brezpogojna ljubezen.
Ena od najbolj znanih upodobitev Svete Trojice je ikona ruskega ikonopisca
Andreja Rubljova (1360–1430). Vsebinsko jo povezujemo s starozaveznim
svetopisemskim odlomkom, ki opisuje
Božji obisk pri Abrahamu in Sari ob
Mamrejevih hrastih.
Vzeto s spletne strani RKC
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– binkoštni ponedeljek. Svete maše
so zjutraj ob 7., ob 9. in zvečer ob 19.
uri. Lepo vabljeni k sveti maši.
Na ta dan je tudi proščenje v samostanu v Turnišču: spored slovesnosti
v samostanu so:

prva sv. maša bo ob 6. uri, nato sledi

češčenje Najsvetejšega;
ob 9. uri bo molitvena ura;
ob 10. uri bo slovesno somaševanje, ki ga bo vodil murskosoboški škof msgr. dr. Peter Štumpf. Med sv. mašo bo
klarisa s. M. Salomeja Trojanšek naredila slovesne zaobljube;
ob 14. uri bodo péte litanije Matere Božje in taizejska molitvena ura;
ob 17. uri bodo slovesne večernice in rožni venec.
Halasov shod
Halasov shod v Veliki Polani v ponedeljek, 21. maja 2018
vodi župnija Črensovci. Ob 18.30 uri bo molitvena ura in
ob 19.00 pa sveta maša. Vabljeni k molitvi za Halasovo
beatifikacijo!
V sredo bo v naši župniji rekolekcija – duhovna obnova za
duhovnike lendavske dekanije. Ob 9. uri bo molitvena ura
in potem sveta maša. Lepo vabljeni k sveti maši. Po maši
bo srečanje duhovnikov na župnišču.
V četrtek, 24. maja, na praznik Marije pomočnice kristjanov je sveta maša tudi v Bratoncih ob 8. uri. Možnost bo
za sveto spoved. V nedeljo pa je prvo letošnje proščenje v
Bratoncih, kjer bo sveta maša ob 7.30 in ob 10. uri.
V četrtek, zadnjega maja je praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi – telovo. Svete maše so ob 7., 9., in zvečer ob
18. uri. Po večerni sveti maši bo procesija z Najsvetejšim
po ustaljeni poti. Prosimo, da postavite oltarje na običajnih mestih. Lepo vabimo tudi gasilce in cejska društva z
zastavami k procesiji.
Na praznik svete Trojice je kvatrna nedelja. Ta dan je nabirka namenjena za bogoslovce in semeniščnike. Bog plačaj za vaš dar.
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Zadnji teden v mesecu maju bomo delili spričevala pri verouku.
V soboto, 16. junija bo srečanje bolnikov in invalidov na
Brezjah. Vabimo vas, da se prijavite na župnišču.
VELIKI POLETNI ORATORIJ 2018 »ENO JE POTREBNO«
bo potekal od 9. do 14. julija 2018 vsak dan med 9.00 in
16. uro na župnijskem dvorišču. Oratorij je namenjen otrokom do 8. razreda.
Izpolnjeno prijavnico s prispevkom vrnite katehetu pri verouku oz. prinesite v župnišče.
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
V mesecu maju smo darovali za obnovo župnijskih stavb: Beltinci 150 eur, Melinci 610 eur, Lipovci 760 eur, Gančani 495
eur, Ižakovci 350 eur Bratonci 330 eur. Bog plačaj vsem za
Vaš dar za obnovo cerkve.
Ob slovesnosti prvega obhajila so starši darovali eur za obnovo
župnijski cerkve. Bog plati.
Darovanje ob pogrebih:
ob pogrebu + Elizabete Bico 640 eur
ob pogrebu+ Katarine Vinčec iz Murske Sobote 60 eur
Konec meseca maja in v začetku junija bomo izvedli drugo akcijo za zbiranje darov za obnovo župnijske cerkve po domovih.
Obiskali vas bodo prostovoljci, ki bodo zbirali denar za obnovo
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župnijske cerkve. Bog plačaj za vaš dar.

Odprli smo posebni TRR, samo za obnovo župnijske
cerkve: številka je: SI56 0234 8026 2386 931

Mašni nameni od 21. maja do 3. junija 2018
Ponedeljek, 21. maj; Marija, Mati Cerkve:
7.00 za + Alojza Žaliga - gregorjanske maše
za +Jožefa Balažica iz Ižakovec
v dober namen
9.00 za + Stanka Srša
19.00 za + Terezijo Brest
za + Jožefa Nedejlka st.
Torek, 22. maj; Marjeta Kasijska, redovnica:
7.00 za + Alojza Žaliga - gregorjanske maše
za + Katarino Vinčec iz Murske Sobote
za + Marinko Čufar
19.00 za + Alojza Koštrica (1. obl)
za + Terezijo Sušec
za + Ano Rajh
Sreda, 23. maj; Servul Tržaški, mučenec:
7.00 za + Alojza Žaliga - gregorjanske maše
za + Ivana in Marjeto Smej, ter brata Andreja
za + Slavka Smodiš
19.00 za + Matijo in Terezijo Karoli, ter sestro Micko
za + Franca Jerebica, ter za srečen porod iz Gančan
Četrtek, 24. maj; Marija Pomočnica kristjanov :
7.00 za + Alojza Žaliga - gregorjanske maše
za + Štefana Tratnjeka iz Lipovec (obl)
DJŠ 10.00 za + Regino Opaka
19.00 za zdravje beltinskih duhovnikov in za + duhovnike
za + Olgo Meznarič
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Bratonci 8.00 za 43 rožo ŽRV
Petek, 25. maj; Urban I., papež:
7.00 za + Alojza Žaliga - gregorjanske maše
za cejsko društvo iz Gančan
19.00 za + starše Koštrica, sestri Albino in Marijo, ter brata
Ivana in Jožeka iz Ižakovec
za + Franca Červeka
za + Slavka Smodiš
Sobota, 26. maj; Filip Neri, duhovnik:
7.00 za + Alojza Žaliga - gregorjanske maše
za + in žive člane petrovskega društva
za + Dragota Farkaša (30. dan)
19.00 za + Cecilijo Žalig
za + Katarino Novak
Melinci 8.00 Mariji v zahvalo
Nedelja, 27. maj; Sveta Trojica- proščenje Bratonci:
7.00 za žive in + farane in dobrotnike beltinske cerkve
za +starše in tri brate Mesarič iz Ižakovec
8.30 za + Regino in Karla Pivar iz Lipovec
za + starše in sestro Mariško Jerič
19.00 za + Alojza Žaliga - gregorjanske maše
za + Štefana Zvera iz Ižakovec (9.obl)
za + Slavka Smodiša
Bratonci
7.30 za mladino
10.00 za družine
za + Darinko Obran
Ponedeljek, 28. maj; German Pariški, škof:
7.00 za + Alojza Žaliga - gregorjanske maše
za+ Marjana Zvera
za + Katarino Vinčec iz Murske Sobote
19.00 za + Stanka Srša
za + Antona Žaliga
Torek, 29. maj; Maksim Emonski, škof:
7.00 za + Alojza Žaliga - gregorjanske maše
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za + Martina Gruškovnjaka
za + Agico in Štefana Horvat iz Ižakovec
19.00 za + Katarino Novak
za + Zorana Pleše
Sreda, 30. maj; Kancijan in drugi oglejski mučenci:
7.00 za + Alojza Žaliga - gregorjanske maše
za + Alojza Puklavca (30. dan)
19.00 za + Martina in Ano Matko iz Gančan
za + Marijo (obl) in Ivana Sraka iz Bratonec
za + Slavka Smodiša
Četrtek, 31. maj; SV. REŠNJE TELO IN KRI
7.00 za + Katarino Vinčec iz Murske Sobote
za + Rozalijo Maučec
9.00 za + Anico Sraka
DJŠ 10.00 za + Viljema Ašenbrener
18.00 za + Tomaža Brica
za + Štefana Mertüka
Petek, 1. junij; Justin, mučenec:
7.00 za + duhovnika Martina Vöröša gregorjanske maše
za + Heleno Kouter
19.00 za +Janeza Voharja
za + Terezijo Kolman
za + Jožefa Horvata
Sobota,2. junij; Marcelin in Peter, mučenca:
7.00 za + duhovnika Martina Vöröša gregorjanske maše
za + Alojza Puklavca
19.00 za +Antona Ružica
za + Elizabeto Bico
Melinci 8.00 za + Ivana Majcen (obl), njegove starše, ter + družino Škafar
Nedelja, 3. junij; 9. navadna nedelja:
7.00 za žive in + farane in dobrotnike beltinske cerkve
za + Katarino Vinčec iz Murske Sobote
8.30 za + Alojza Erjavec, ter Ivana in Ano Forjan iz Lipovec
za + Jožefa in Terezijo, ter brata Jožefa Čiček iz Lipovec
za + Katarino Režonja (obl)
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10.00 Bogu in Mariji v zahvalo za ozdravljenje Ele
za + Jožefa Horvata iz Beltinec (obl)
19.00 za + duhovnika Martina Vöröša gregorjanske maše

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, 25. maja 2018 čistijo in krasijo cerkev verniki iz Bratonec
V petek, 1. junija 2018 čistijo in krasijo cerkev verniki iz Lipovec
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