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Bistvo češčenja Srca Jezusovega
Vsem nam je poznano popolno in manj popolno kesanje.
• Pri popolnem kesanju se kesam, ker sem žalil božjo ljubezen.
• Pri manj popolnem kesanju pa, ker se bojim kazni, npr.
vic in pekla.
Pri takem nepopolnem kesanju se torej kesam zaradi kazni, ki me bo doletela, če bi vztrajal v grehu, kesam se tako
v prvi vrsti zaradi škode, ki jo bom utrpel. Kesam se v
bistvu zaradi samega sebe. A kljub vsemu tudi manj popolnega kesanja ne velja zanemariti.
Podobno bi mogli reči, da poznamo bolj in manj popolno
češčenje Srca Jezusovega, kjer gre dejansko za bolj ali
manj popolno ljubezen do Jezusa.
Tu pa za razliko od manj popolnega kesanja ni v ospredju
kazen, ampak korist. Pij XII. je v okrožnici o Srcu Jezusovem zapisal:
• »Resnični častilci Srca Jezusovega so trdno prepričani,
da Bogu ne služijo v prvi vrsti zaradi osebne koristi, telesne ali dušne, časne ali večne, ampak zaradi dobrote Boga
samega« (HA 63).
Nato papež pojasnjuje, kakšno naj bo popolno češčenje

Srca Jezusovega:
• »Resnični častilci Srca Jezusovega
hočejo Bogu služiti s tem, da mu vračajo ljubezen, ga molijo in mu izkazujejo dolžno hvaležnost« (HA 63).
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katoliške vernosti, ki sta ljubezen in zadoščevanje, s tem
pa največ storili tudi za lastno duhovno korist« (HA 63).
K bistvu češčenja Srca Jezusovega spada po papeževih
besedah poleg ljubezni do Srca Jezusovega tudi zadoščevanje.
Ljubezen in zadoščevanje sta dve besedi, ki opišeta bistvo
češčenja Srca Jezusovega.
Srce Jezusovo je upodobljeno tako, da se iz njega dviga
plamen in da je prebodeno s trnjem.
• Prvo predstavlja ljubezen,
• drugo trpljenje in zadoščevanje.
Tega dvojega ni mogoče ločiti. Ljubezen in zadoščevanje
sta neločljivo povezani sestavini. Pravo češčenje Srca Jezusovega vključuje oboje.
Povzetek ali kompendij katekizma katoliške Cerkve takole
predstavlja bistvo češčenja Srca Jezusovega:
• »Kaj predstavlja Srce Jezusovo? Jezus nas je poznal in
ljubil s človeškim srcem. Njegovo, za naše zveličanje prebodeno Srce je simbol tiste neskončne ljubezni, s katero
Jezus ljubi Očeta in vsakega človeka« (PKKC 93).
Jezus je dejal:
• »Iščite najprej božje kraljestvo in njegovo pravičnost in
vse to vam bo navrženo« (Mt 6,33).
Podobno bi mogli reči:
»Iščite in prizadevajte si najprej za bolj popolno obliko
češčenja Srca Jezusovega in navržene vam bodo številne
duhovne koristi.«
Povzeto po spletni strani stiške opatije
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Priprave na novo mašo, ki bo 1. julija 2018 v naši župniji.
Molimo za novomašnika Aljaža.
Da bomo lahko slovesno obhajali novo mašo, želimo tudi
pripraviti našo župnijsko cerkev. Vabimo vas k sodelovanju in pomoči:
- 20. in 21. junija bomo nabirali zelenje za vence v gozdu
(prijavite se lahko na župnišču ali pri kapelskih odborih).
- od 22. do 24. junija bomo pletli vence na župnišču.
V naslednjih oznanilih bomo objavili še več podrobnosti.
V nedeljo, 10. junija bo proščenje v Gančanih. Lepo vabljeni na proščenje in k češčenju Jezusovega in Marijinega srca.
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.
Prijavnice najdete na www.zupnija-beltinci.com
Izpolnjeno prijavnico s prispevkom prinesite v župnišče.
Darovanje za obnovo župnijske cerkve
Darovanje ob pogrebih:
ob pogrebu + Marjeta Maučec 370 eur
ob pogrebu + Anton Ülen 490 eur
ob pogrebu + Katarina Mlinarič 140
ob pogrebu+ Anica Sabotin iz Murske Sobote 150 eur
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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
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 4. do 17. junija 2018

Obvestilo:
Zaradi nove evropske zakonodaje, ki je stopila v veljavo 25.
maja, na spletni strani naše župnije ne smemo več objavljati
imen in priimkov mašnih namenov - zaradi varovanja osebnih
podatkov. Lahko bi objavljali samo v primeru, če bi naročnik
za sveto mašo podpisal posebno izjavo o tem, da se strinja z
objavo. To pa pomeni seveda mnogo administracije. Zato smo
se odločili, da na spletu do danaljnega ne bo objavljenih mašnih namenov, zaenkrat je dovoljeno objavljati še v župnijskem
listu in upam da to tako ostalo, v nasprotnem primeru....?
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, 8. junija 2018 čistijo in krasijo cerkev verniki iz Beltinec
V petek, 15. junija 2018 čistijo in krasijo cerkev verniki iz Gančan
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