Leto XVIII/6
25. marec 2018

Velika noč - nedelja

Ta dan se spominjamo največjega čudeža in temelja naše vere,
ki je vstajenje Jezusa Kristusa od mrtvih.
Skrivnost vstajenja lahko razumemo samo v moči vere, ki je
presežni Božji dar.
Jezus Kristus nas je s svojim trpljenjem in smrtjo odrešil, kar
pomeni, da greh in smrt nimata zadnje in dokončne besede v
našem življenju, ampak nam je Jezus odprl pot v večno življenje.
Jezus je v svojem zemeljskem življenju večkrat napovedal svojo smrt in vstajenje od mrtvih.
Kristjani verujemo v Jezusovo vstajenje na osnovi pričevanj
oseb, ki se jim je Jezus prikazal po vstajenju in jim z očitnimi
znamenji dokazal svojo istovetnost.
Verjamemo, da bomo enkrat dokončno vstali, tako dokončno,
da ne bo več nevarnosti za ponoven padec ali celo propad. V
tem življenju sicer padamo
vsi. Na najrazličnejše načine doživljamo neuspehe in nesreče,
motimo se, delamo napake in grešimo. A to ni najhujše, če le
imamo pogum vstati, se
spremeniti in iti naprej.
Ta pogum potrebujemo vedno, posebno pa še v takih časih,
kot so naši, zato vam vsi beltinski duhovniki iz srca voščimo za letošnje velikonočne praznike. Še posebej mislimo na
osamljene, na bolnike in invalide, na tiste, ki ste v stiskah
ali strahu pred jutrišnjim dnem, ki ste morali pretrpeti hude

izgube, neuspehe in razočaranja. Želimo
vam velikonočnega zaupanja in volje, ki
se ne sprijazni z nobenim padcem. Vesele
in blagoslovljene velikonočne praznike!
Verouka od 26. marca do 9. aprila ne
bo. Otroci lepo vabljeni k obredom velikega tedna.
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

PRED-VUZENSKE VEROUČNE DELAVNICE ZA OTROKE v ponedeljek 26. marca in torek 27. marca od 14-30 do 17.30
ure vabljeni otroci v župnijski dom (spodnja učilnica). S seboj lahko imaš škarje,
lepilo in malico. (Za material pa prostovoljni dar.) Otroci, lepo vabljeni.
Obredi velikega tedna: veliki četrtek,
veliki petek, velika sobota so ob 19.

Na veliki četrtek 29. marca, začnemo
obhajati sveto tridnevje. Lepo smo vabljeni h krizmeni maši ob 9. uri v stolnico
ŽUPNIJSKA PISARNA:
v Mursko Soboto, kjer bo g. škof posvetil
Odprta: ob ponedeljkih, torkih,
sveta olja. S temi svetimi olji delimo zasredah in četrtkih 9.00 - 11.00
kramente; sveti krst, bolniško maziljenure, prav tako pa pred in po svetih
je, sveta birma...
mašah. V sredo in četrtek smo
velikokrat odsotni.
ŽUPNIJSKI LIST:
izdaja: Župnija Beltinci

Obredi v župnijski cerkvi se začnejo ob
19. uri. Lepo prosimo tudi letos može
za apostole, ki bodo sodelovali pri obredih. Po obredih na veliki četrtek se zadržimo še nekaj trenutkov tudi pri molitveni uri (z Jezusom na Oljski gori).

ODGOVARJA:
Alojz Benkovič, župnik.
e-mail: alojz.benkovic@rkc.si
http://www.zupnija-beltinci.com Veliki četrtek:
TRR: NLB d.d. 02346-0089534872 Z obredi velikega četrtke začnemo
TRR za obnovo:
tudi z birmansko devetdnevnico.
SI56 0234 8026 2386 931
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Provobhajanci lepo vabljeni k obredom velikega četrtka. Po
obredu bodo dobili blagoslovljeni kruh, ki ga bodo ponesli s
seboj domov.
Na veliki petek ni svete maše. Obredi velikega petka so ob
19. uri. Že tradicionalno (od župnika Janka Škrabana naprej)
vabljeni k obredom predvsem moški. Po razlagi g. Janka Škrabana so moški sodelovali in križali Jezusa, zato je prav, da se
udeležijo moški obredov velikega petka.
Na veliko soboto zjutraj ob 7. uri bomo blagoslovili ogenj
pred župnijsko cerkvijo. Pridite po blagoslovljeni ogenj, ki
ga boste odnesli potem na domove. Po blagoslovu ognja smo
vabljeni k molitvi k božjemu grobu.
Otroci in starši: na veliko soboto k češčenju božjega groba:
od 1. do 4. razreda: (od 10. do 10,45 ure)
od 5. do 9. razreda: od 9. do 9.45 ure)
Blagoslov velikonočnih jedil na veliko soboto:
Hraščice ob 13.00
Melinci ob 13.00
Gančani ob 13.30
Ižakovci ob 13.30
Bratonci ob 14.00
Lipovci ob 14.00
Beltinci ob 15.00 in 16.00
Dom Janka Škrabana ob 14. uri.
Dar, ki ga boste darovali ob blagoslovu velikonočnih jedil
je namenjen za obnovo župnijske cerkve.
Na veliko noč bo velikonočna procesija kot vsako leto po
sveti maši, ki bo ob 8. uri. Vabljeni svečarji, gasilci, cejska
društva... k velikonočni procesiji, ki bo potekala po ustaljeni
poti po delu Beltinec.
Na cvetno nedeljo popoldan ob 16. uri bo tukaj v kulturnem
domu v Beltincih koncert družinskih zasedb, ki ga pripravlja
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naša glasbena šola. Predstavili se bodo učenci, ki bodo zaigrali
skupaj s starši, brati in sestrami in ostalimi sorodniki.
V prostorih Doma Janka Škrabana Beltinci bo med
23.3.2018 in 2.4.2018 na ogled tradicionalna velikonočna
razstava, ki jo organizira Karitas Beltinci. S svojimi izdelki
na razstavi, poleg domače Karitas, sodelujejo še OŠ Beltinci, Vrtec Beltinci, Dom Janka Škrabana, Srednja zdravstvena
šola Murska Sobota. Srčno vas vabimo na ogled razstave in
vam obenem želimo blagoslovljene velikonočna praznike.
V sredo, 4. aprila bo ob 18. uri srečanje škofa z birmanci in
njihovimi botri in starši.
V nedeljo, 8. aprila bo v naši župniji ob 10. uri sveta birma.
Spremljajmo z molitvijo naše mlade, ki se pripravljajo na zakrament svete birme.
Odprli smo posebni TRR, samo za obnovo župnijske cerkve:
številka je: SI56 0234 8026 2386 931

Mašni nameni od 26. marca do 8. aprila 2018
Ponedeljek, 26. marec; Evgenija, mučenka:
7.00 za + Regino Opaka, dar soseda Milena z družino
za + Franca Cigan (obl)
za zdravje vseh
19.00 za + Ivana Šebjan in njegove starše iz Lipovec
za + Marijo Mertük (obl)
za + Tomaža Brica - gregorjanske maše
Torek, 27. marec; Peregin, redovnik:
7.00 za + Terezijo Vöröš
za + Marija Antolin
19.00 za + Slavkota Bobovec (obl)
za duševno in telesno zdravje hčerke Petre
za + Tomaža Brica - gregorjanske maše
Sreda, 28. marec; Proterij, škof:
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7.00 Bogu v zahvalo za ozdravljenje iz Ižakovec
za + Martina Horvat
19.00 za + Tomaža Brica - gregorjanske maše
za + moža in očeta Jožefa Mertük (1. obl)
za + Ano Majc
Četrtek, 29. marec; VELIKI ČETRTEK:
stolnica 9.00 za +Vero Bakan
za + Rozalijo Vutek
za + Regino Novak
19.00 za + Tomaža Brica - gregorjanske maše
za + Ludvika Ambruž iz Bratonec
za + Alojza Žalig
za + rodbino Zichy
za + Katarino Pozderec
Petek, 30. marec; VELIKI PETEK:
19.00 obredi Velikega petka
Sobota, 31. marec; VELIKA SOBOTA:
19.00 za + Štefana in Katarino (10. obl) Erjavec iz Gančan
za + Jakobove iz Lipovec
za + Štefana Žižek
za + Jožefa Mujdrica
za + Franca Rajnar
Nedelja, 1. april; VELIKA NOČ:
7.00 za + Stanislava Cvetko in starše Tkalec
za + Ano in Alojza Rous
za žive in + farane in dobrotnike beltinske cerkve
8.00 Bogu in Mariji v zahvalo za življenje
za + in žive člane petrovskega društva
za + starše Lukač iz Lipovec
za + moža in očeta Alojza Koštric, njegove starše in starše Lebar
10.00 za + Tomaža Bric
za + starše Balaško iz Rakičana
v zahvalo za Božje varstvo
19.00 za + Boštjana Matko iz Gančan (obl)
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za + Terezijo Kolman - gregorjanske maše
Ponedeljek, 2. april; VELIKONOČNI PONEDELJEK:
7.00 za + Ano Krauthaker
za + Milana Škafar
8.30 za + moža in očeta Karela Vučko iz Ižakovec
za + Antona Žalig (30. dan)
10.00 za + Terezijo Kolman - gregorjanske maše
za + Majdo Holcman
19.00 za + starše Bertalanič iz Lipovec
za + Franca Grlec in očeta Franca (obl) iz Gančan
Torek, 3. april; Rihard, škof:
7.00 za + starše Terezijo (obl) in Alojza Sraka iz Lipovec
za + Štefana Forjan
za + Matildo Hozjan
19.00 za + Bogu in Mariji v zahvalo za 80 let življenja
za + Terezijo Kolman - gregorjanske maše
Sreda, 4. april; Izidor Seviljski, škof in cerkveni učitelj:
7.00 za + Rozalijo Maučec (30. dan)
za + Milana Špilak
za + Romana Domajnka
19.00 za + starše Vegič, brata Jožefa Vegič, starše Sečkar, Maksa Sečkar, Julijano Kociper in sestro Marijo
za + Terezijo Kolman - gregorjanske maše
Četrtek, 5. april; Vincencij Ferrer, duhovnik:
7.00 za + Ano Balažic
DJŠ 10.00 v zahvalo za 50 let življenja
19.00 za + Štefana Mertük (30. dan)
za + Janeza Voharja (30. dan)
za + Terezijo Kolman - gregorjanske maše
Petek, 6. april; Irenej iz Srema, škof in mučenec:
7.00 za + starše in stare starše Marijo in Viktorja Sraka iz Lipovec
za + Marijo Maučec
19.00 za + moža in očeta Franca Bernjak iz Ižakovec
za + Terezijo Kolman - gregorjanske maše
za + Stanislava Kozar
Sobota, 7. april; Janez Krstnik de la Salle, duhovnik:
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7.00 za + Anico Sraka (30. dan)
11.00 Bogu in Mariji v zahvalo za 80 let življenja
19.00 za + Regino Opaka (30. dan)
za + Štefana Žižek in njegove srodnike iz Gančan
za + starše Katarino in Martina Mesarič, brata Martina
za + Terezijo Kolman - gregorjanske maše
Bratonci 8.00 za + Marjana Ščančar, umrl v Avstriji
Nedelja, 8. april; 2. velikonočna nedelja- BIRMA:
7.00 za + moža in očeta Cirila Antolin innjegove starše
za + Marijo in Jožefa Kuzma
za + starše Ketiš in Marič
8.30 za + starše Martina in Barbaro Mujdrica iz Bratonec
za + Štefanijo Jerič iz Melinec (obl)
10.00 za birmance, njihove starše in botre
za + starše Ignaca in Anico Šebjan, brata Dušana iz Ižakovec
za + Dragota Horvata iz Turnišča
19.00 za žive in + farane in dobrotnike beltinske cerkve
za + Terezijo Kolman - gregorjanske maše
Ob pogrebih ste darovali za obnovo župnijske cerkve:
ob pogrebu Regine Opaka iz Beltinec
110 eur
ob pogrebu Štefana Mertuk iz Ižakovec
120 eur
ob pogrebu Rozalije Maučec iz Gančan
220 eur
ob pogrebu Janeza Vohar iz Ižakovec
260 eur
ob pogrebu Terezije Kolman iz Melinec
420 eur
ob pogrebu Viljema Ašenbrener iz Beltinec 380 eur
ob pogrebu Franca Horvat iz Gančan
280 eur

Aleluja

Velika noč je praznik veselja in upanja. Veselje kristjani izražamo z vzklikom aleluja, ki izhaja iz hebrejskih besed hallelu
in Yah, kar pomeni: slavite Jahveja, to je Boga. Alelujo pojemo pred evangelijem, ki je veselo oznanilo. Aleluja je star bogoslužni vzklik v čast in hvalo Jahveju, ki se pogosto nahaja na
začetku in na koncu psalmov.
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Veselje ob veliki noči je težko izraziti z eno samo besedo, zato
se beseda aleluja večkrat ponavlja kot refren. Pred največjim
Jezusovim čudežem, vstajenjem od mrtvih, človeške besede ne
zadoščajo. Petje aleluje je podobno vriskanju planinca v gorah,
ki se na tak način veseli čudovitega sončnega vzhoda. Občutij
srca ne izpove z besedami, ampak jih izrazi z vriskanjem. Podobno se zgodi kristjanu: ob pogledu na Sonce – Jezusa Kristusa, ki je vzšlo nad temo velikega petka, ne najde pravih besed.
Ostane mu samo jecljajoča, začudena, vesela aleluja.
Staro ime za veliko noč je pasha, ki pomeni prehod v Božje mesto, na čigar ulicah se poje aleluja (prim. Tob 13,18). Pride ura,
ko bo tudi v temine našega življenja posijalo neminljivo sonce in
bomo peli večno alelujo.
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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