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Aljaž Baša se predstavi
Kako si se odločil za duhovni poklic: Velikokrat nas ljudje
sprašujejo o »Božjem klicu« v duhovništvo. Moj odgovor
na to vprašanje je, da je vsak poklic človeka »Božji klic«,
ker ga Bog želi na tistem mestu, človek pa mora prepoznati klic in nanj odgovoriti. Tako sem jaz odgovoril na
»Božji klic« in stopam po poti do duhovništva.
Že od malih nog sem rad hodil k maši in ministriral. Ko
sem prišel od maše, sem se tudi sam doma igral v vlogi
duhovnika in »imel« mašo. Klic v meni ni ponehal, čeprav
sem bil tudi zaljubljen in imel dekle, čeprav sem kdaj kaj
ušpičil, se preveč drl ali navijal na kakšni tekmi.
Tudi apostoli so bili različnih značajev in karakterjev preden jih je Jezus poklical, ko pa jih je poklical so spremenili način življenja – spremenili tako, kot je učil in oznanjal
Jezus. Prav zaradi tega se ne smemo obremenjevati, zakaj
pa je »ta in ta« šel v bogoslovje, da bi bil duhovnik, ko pa
je počel »to in to« – šel je zaradi tega, ker ga je poklical
Gospod in ga želi imeti za svojega učenca, za bogoslovca in nato za duhovnika. Jezus od učencev, ki jih kliče
v duhovništvo želi, da »bi bili z njim« (Mr 3,14), tako kot
so bili njegovi učenci – apostoli. Zato si vsak dan kličem
v spomin te besede, da nas je Jezus poklical, da nisem
šel na to pot sam od sebe in da nas bo on tudi poslal oz-

nanjat v svet. Vesel sem, da sem bil
poklican od Gospoda, da spreminjam
svoje življenje, kakor nas uči On, da
me bo lahko tudi enkrat poslal oznanjat. Njegovo oznanilo in Njega samega vsem ljudem.
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Eden izmed ljubših svetopisemskih
stavkov: »Nihče nima večje ljubezni,
kakor je ta, da kdo dá svoje življenje
za svoje prijatelje!« (Jn 15,13)
Najljubši svetnik: sv. Janez Pavel II.
Najljubša knjiga: Todd Burpo: Nebesa so resnična.
Najljubša smer teologije/predmet
na faksu: pastoralka, zakramentalka,
liturgika, eksegeza.

Dejavnosti, s katerimi se še ukvarjaš: Igranje nogometa in odbojke – kar
se seveda na zunaj preveč ne vidi :);
ogled nogometnih, odbojkarskih in
rokometnih tekem; sodnik nogometa
ŽUPNIJSKA PISARNA:
Odprta: ob ponedeljkih, torkih,
in odbojke; ne preveč naporni pohosredah in četrtkih 9.00 - 11.00
di v gore :); kolesarjenje, sprehajanje
ure, prav tako pa pred in po svetih
v naravi, plavanje, druženje s prijatemašah. V sredo in četrtek smo
lji; zelo me zanimajo ljudske pesmi in
velikokrat odsotni.
folklorni plesi.
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Kratko opiši svoj študij v tujini: Novembra 2014 je prišel v Bogoslovje naš
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vor (pogovore z njim imamo dvakrat na
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dom škofom odločila, da bom v 4. leTRR za obnovo:
tniku, torej v letih 2015/2016 študiral
SI56 0234 8026 2386 931
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na Bogoslovni fakulteti v Zagrebu (fakultete namreč omogočajo študentom izmenjavo), in da bom bival v Nadškofijskem bogoslovnem semenišču v Zagrebu. Tu spoznavam nove ljudi, s katerimi bom lahko v svojem življenju in
svojem delovanju ohranjal stike in lahko tudi povzdignil
kvaliteto svojega delovanja. Kar bi rad poudaril pri študijski izmenjavi, je tudi spoznavanje nove kulture, naroda,
navad. Verjamem tudi, da mi lahko študijska izmenjava
koristi in pomaga pri stopnjevanju kvalitete študija, lahko mi bo pomagala pri poglobljenem znanju in študiranju
raznih tem ter pripravah na magistrsko nalogo. V navodilih življenja v Bogoslovju je 4. letnik namenjen praksi od
petka do nedelje na župniji, ki ti jo določi škof ordinarij.
Po pogovoru z gospodom škofom in z gospodom rektorjem
smo se dogovorili, da bom prakso opravljal na Hrvaškem
v župniji sv. Josipa (Jožefa) – Trešnjevka (del Zagreba).
Poleg izkušenj, ki jih bom deležen na fakulteti in v bogoslovju, je ta praksa na župniji še večja priložnost, da spoznam ljudi, njihove navade, kulturo, delo po župnijah in
stanje Cerkve na Hrvaškem, ki ga lahko primerjam tudi z
našo domovino Slovenijo in Cerkvijo na Slovenskem.
Nova maša Aljaža Baša
Duhovniško posvečenje našega diakona Aljaža bo v petek,
29. junija ob 16. uri v soboški stolnici.
Sprejem novomašnika v domači župniji bo v soboto, 30.
junija ob 17. uri v župnijski cerkvi.
Za pripravo novomašnega slavja bo veliko dela, zato prosimo vse, ki bi želeli pomagati, da se oglasite na župnišču
ali pa pri domačih, ki bodo veseli vaše velikodušne pomoči.
Priprava na novo mašo bomo obhajali z devetdnevnico, ki
jo bomo začeli v soboto 23. junija zvečer. Vsak večer pol
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ure pred sveto mašo bo izpostavitev Najsvetejšega in molitev, potem pa bo vsak dan duhovnik gost daroval sveto
mašo z nagovorom. Lepo vabljeni k molitvi za novomašnika in nove duhovne poklice.
Za izvedbo lepega in slovesnega slavja naprošamo naše
dobre gospodinje iz cele žunije za suho pecivo, ki bi ga
delili za posvečenje in novo mašo. Zbirali ga bomo na župnišču v četrtek 28. junija od 14. do 19. ure in petek od
8. do 12. ure.
Kremasto pecivo pa boste lahko prinesli v soboto 30. junija od 9. do 12. ure.
Prav tako se priporočamo za brezalkoholno pijačo in radensko.
- 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.
Novomašniku boste lahko čestitali v cerkvi po novi maši.
Cerkev za novomašno slavje bomo čistili v četrtek, 28. junija ob 9. uri. Lepo prosimo vse, ki boste lahko prišli pomagat čistit cerkev, da se te akcije udeležite.
Poleg novomašnega jubileja bomo obhajali eno nedeljo
prej, 24. junija 2018 zlato mašo našega rojaka g. Gustija Horvata, misijonarja, doma iz Lipovec. Zlato mašo
bo obhajal na lipovsko proščenje. Lepo smo povabljeni na
zlatomašno slavje, ki bo v Lipovcih ob 10. uri.
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
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Izpolnjeno prijavnico s prispevkom prinesite v župnišče.
Prijave zbiramo do 30. junija. Poznejših prijav ne sprejemamo !
Darovanje za obnovo župnijske cerkve
V mesecu juniju smo darovali za obnovo župnijskih stavb:
Beltinci 440eur, Melinci 40 eur, Lipovci 475,00 eur, Ižakovci
270 eur Bratonci 20 eur. Bog plačaj vsem za Vaš dar za obnovo
cerkve.
Darovanje ob pogrebih:
ob pogrebu +Zorana Kavaš 120 eur
ob pogrebu+ Anica Sabotin iz Murske Sobote 151 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
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 18. junija do 1. julija 2018
Ponedeljek, 18. junij; Gregor Janez Barbarigo, škof:
7.00 za + duhovnika Martina Vöröša gregorjanske maše
za + Ano Majc
19.00 za + Alojza Tratnjka iz Lipovec
za + Anico Sabotin
Torek, 19. junij; Nazarij, prvi koprski škof:
7.00 za +Štefana in Matildo Vereš
za + Vero Bakan
19.00 za + Ano in Alojza Rous
za + duhovnika Martina Vöröša gregorjanske maše
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Sreda,20. junij; Adalbert, škof:
7.00 za + duhovnika Martina Vöröša gregorjanske maše
za žive in + iz rodbine Horvat - Čolig, ter + Marijo Tompa
19.00 za + Marjeto Maučec (30. dan)
za + Zorana Kavaša
Četrtek, 21. junij; Alojzij Gonzaga, redovnik:
7.00 za + Antona Ülena (30. dan)
za + duhovnika Martina Vöröša gregorjanske maše
DJŠ 10.00 za + Marijo Antolin
19.00 za + Ladislava Verbančič
za + Alojza Koštrica
Petek, 22. junij; Janez Fisher in Tomaž More, mučenca:
7.00 za + duhovnika Martina Vöröša gregorjanske maše
za + Jožefa Mujdrica
19.00 za+ Amalijo Forjan (4. obl) iz Gančan
za + Anico Sabotin
Sobota, 23. junij; Jožef Cafasso, redovnik:
7.00 za +Katarino Vinčec iz Murske Sobote
za + Marjana in Milana Horvata (obl) ter Ano in Jožefa Puhan
za + Mirka Kramarja
za + starše Litrop iz Gomilic
19.00 za + duhovnika Martina Vöröša gregorjanske maše
za + Alojza Žaliga
Melinci 8.00 za + Matijo in Frančiško Pozderec, ter Ivana Mertik
11.00 za + Franca Majcena (10. obl)
Nedelja, 24. junij; Rojstvo Janeza Krstnika - proščenje Lipovci:
7.00 za žive in + farane in dobrotnike beltinske cerkve
za + duhovnika Martina Vöröša gregorjanske maše
za + Vilijema Zvera iz Gančan (1. obl)
za + Štefana Kousa
8.30 za + Katarino Kavaš iz Melinec (obl)
v zahvalo ob 40 letnici življenja sina Ivana, ter za + Ivana
Forjana iz Beltinec
Bogu in Mariji Snežni v zahvalo za 90 letnico življenja,
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ter za + Ignaca Dugara
19.00 za + Jožeta Sobočan iz Melinec (obl), ter Martina in Olgo
Lebar iz Gornje Bistrice
Lipovci 7.30za mladino
10.00 za družine
Ponedeljek, 25. junij; Doroteja iz Montauna, mistikinja:
7.00 za + duhovnika Martina Vöröša gregorjanske maše
za + Ano Krauthaker
19.00 za + Antona (obl) in Matildo Kuzma iz Gančan
za + Jožefa in Angelo Bakan iz Gančan
za + Zorana Kavaša
Torek, 26. junij; Jožefmarija Escrivá, ustanovitelj Opus Dei:
7.00 za + duhovnika Martina Vöröša gregorjanske maše
za + Terezijo Lebar (5. obl)
19.00 za Katarino Mlinarič (30. dan)
za + Anico Sabotin
za + Milana Škafarja
Sreda, 27. junij; Ladislav Ogrski, kralj:
7.00 za + Danico Krauthaker iz Lipovec (obl) in njene starše
za + Marijo Felicijan (obl)
19.00 za +starše Poredoš (obl)
za + duhovnika Martina Vöröša gregorjanske maše
za + Matildo Hozjan
Četrtek, 28. junij; Irenej Lyonski, škof in mučenec:
7.00 za + Alojza in Elizabeto Hajduk
za + Marjeto Gruškovnjak (obl)
DJŠ 10.00 za + Romana Domanjka
19.00 za + duhovnika Martina Vöröša gregorjanske maše
za + Marijo Maučec
Petek, 29. junij; Peter in Pavel, apostola:
7.00 za + Franca Krauthakerja iz Batonec
za + Mihaelo Zelko - Mišo iz Lipovec (obl)
9.00 za + duhovnika Martina Vöröša gregorjanske maše
za + Katarino Pozderec
Lipovci 8.00 za + in žive Člane petrovskega društva
za + Viktorja Sraka (obl), ženo Marijo in starše
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16.00 mašno posvečenje Aljaža Baše v stolnici
Sobota, 30. junij; Prvi mučenci rimske Cerkve:
7.00 za + duhovnika Martina Vöröša gregorjanske maše
za + Ano Žalig (1. obl)
za + Jožefa Utroša (obl) iz Ižakovec
Melinci 8.00 za 36. moško rožo ŽRV
Nedelja, 1. julij; 13. nedelja med letom - nedelja Slovencev po svetuNOVA MAŠA
7.00 za + Jožefa Puhana
10.00 za žive in + farane in dobrotnike beltinske cerkve
za + Andreja Zadravca, ter starše in brata Poredoš iz Ižakovec
za + Andreja Zadravca - 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, 22. junija 2018 čistijo in krasijo cerkev verniki iz Melinec
V četrtek, 28. junija 2018 čistijo cerkev iz cele župnije
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