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Začnimo novo katehetsko leto z Božjo pomočjo
S septembrom se pričenja novo pastoralno in veroučno leto;
polno pričakovanj, vprašanj in želja za otroke in njihove starše. Priporočimo se Gospodu in se mu izročimo. Tudi za nas odrasle naj se prične novo pastoralno leto. Naj tista debela knjiga
z naslovom Sveto pismo ne ostane na polici. Vzemimo jo v roke
vsak dan in jo prebirajmo. Ne ustrašimo se njenega obsega in
njene vsebine, kajti v njej je zapisano vse, kar potrebujemo za
življenje: tolaži nas in opogumlja.
V mesecu septembru bodo znova napolnili šolske klopi
Gospod, vem, da je šola pomembna priprava na moj poznejši poklic,
čeprav me ne zanima vse, kar se tam učimo.
Vsakodnevna pot v šolo je včasih tako težka.
Pomagaj mi, da se zberem za pouk in delo; neuspehi naj mi ne vzamejo poguma.
Zbudi v meni veselo željo po novih spoznanjih,
naj znam mirno izmenjevati mnenje s sošolci, učitelji in profesorji.
Pomagaj mi tudi, da pokažem razumevanje do tistih učiteljev,
ki jim ne uspe narediti pouka zanimivega ali ki se mi zdijo krivični.
Daj mi poguma, da se bom znal z njimi odkrito in iskreno pogovoriti.
Pomagaj mi tudi, da bom obziren in ustrežljiv do sošolcev in sošolk,
ki mi niso simpatični.
Naj se tudi v šoli učim biti odkritosrčen in zrel kristjan.
(Po molitveniku Gospod, nauči nas moliti)

Darovanje
cerkve

za

obnovo

župnijske

V mesecu avgustu smo darovali za obnovo župnijskih stavb: Beltinci 320 eur,
Melinci 90 eur, Lipovci 870 eur, Ižakovci
eur Bratonci 335eur, Gančani 100 eur.
Bog plačaj vsem za Vaš dar za obnovo
cerkve.
ob pogrebu + Jožefa Tratnjeka 1100 eur
ŽUPNIJA
SV. LADISLAVA BELTINCI
Mladinska 4, 9231 Beltinci
T: 02/542-20-56
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
ŽUPNIJSKA PISARNA:

ob pogrebu + Martina Mlinariča 385 eur
ob pogrebu + Jožefa Balažica 290 eur

Odprli smo posebni TRR, samo za
obnovo župnijske cerkve: številka
je: SI56 0234 8026 2386 931
V petek, 7. septembra je prvi petek. Letošnji birmanci lepo vabljeni k sveti maši
v pripravi na birmo ob 19. uri.
V soboto, 8. septembra je praznik Marijinega rojstva - mali šmaren. Vabljeni k
sveti maši.

Odprta: ob ponedeljkih, torkih,
sredah in četrtkih 8.00 - 10.00
ure, prav tako pa pred in po svetih
mašah. V sredo in četrtek smo
velikokrat odsotni.

V nedeljo, 9. septembra pa je proščenje
pri Srševi kapeli. Sveti maši ob 7.30 in
ob 10. uri bo vodil letošnji novomašnik g.
Aljaž Baša. Lepo vabljeni.

ŽUPNIJSKI LIST:
izdaja: Župnija Beltinci

V začetku septembra bomo kot lansko
leto dali prijavnice in urnik. Vpis bo sporočen in prosimo, da se držite urnika vpisa in že doma pripravite potrebne podatke.

VEROUK

ODGOVARJA:
Alojz Benkovič, župnik.
e-mail: alojz.benkovic@rkc.si
http://www.zupnija-beltinci.com
TRR: NLB d.d. 02346-0089534872 SVETE MAŠE
TRR za obnovo:
Ta mesec smo ostali brez kaplana in zato
SI56 0234 8026 2386 931
bo razpred delavniških svetih maši malo
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drugačen in sicer: delavniške svete maše kot je na sporedu:
zjutraj ob 7. uri in popoldne ob 17. uri v Domu Janka Škrabana. Ob četrtkih in prvih petkih bodo svete maše tudi zvečer.
V Dokležovju bodo svete maše zjutraj ob 8. uri.
Aritours vabi na tradicionalno jesensko romanje ter praznovanje srebrnega jubileja agencije Aritours, v soboto, 29. septembra 2018 v PIRAN IN KOPER. Prijave zbiramo na župnišču
ali pri ga. Mariji Srša (041 797-090). Cena romanja je 35 eur.
Prav tako bomo imeli župnijsko romanje na Kurešček in v
Stično v začetku oktobra. Točen datum bomo še sporočili.
Lahko se prijavite na župnišču.

Mašni nameni od 27. avgusta do 23. septembra 2018
Ponedeljek, 27. avgust; Monika, mati sv. Avguštin:
7.00 za + Štefana Horvata iz Beltinec
za + Janeza Vinkoviča (obl) iz Bratonec
za + Jožefa Mujdrica - gregorjanske maše
kapela DJŠ 17.00 za + Katarino Pozderec
Dokležovje 8.00 za + Terezijo Horvat (obl)
Torek, 28. avgust; Avguštin, škof in cerkveni učitelj:
7.00 za + Cvetko Lešnjak
za + Jožefa Mujdrica - gregorjanske maše
za + Štefana Sraka
kapela DJŠ 17.00 za + Antona Cigana ter Jožefa in Katarino
Žižek iz Gančan
Dokležovje 8.00 za + Alojza, Elizabeto, Salvka Kuzma in stare
starše
Sreda, 29. avgust; Mučeništvo Janeza Krstnika:
7.00 za + Marijo Červek
za duševno in telesno zdravje
za + Jožefa Mujdrica - gregorjanske maše
kapela DJŠ 17.00 za +Andreja Zadravca
Dokležovje 8.00 Mariji v zahvalo in Božje varstvo
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Četrtek, 30. avgust; Feliks in Adavkt, mučenca:
7.00 za + Jožefa Mujdrica - gregorjanske maše
po namenu
DJŠ 10.00 za + Ireno Hüll
19.00 za +Marijo Žižek iz Ižakovec (obl)
za + Marijo (1.obl) in Jožefa Antolin
Dokležovje 8.00 za + Verono Zrim
Petek, 31. avgust; Rajmund Nonat, redovnik in kardinal:
7.00 za + Martina Žaliga iz Bratonec (3. obl)
za + Matildo Hirci
kapela DJŠ 17.00 za + Ano Gruškovnjak (obl)
za + Dušana Mesariča (2. obl) in njegove starše
Dokležovje 8.00 za + Pavla Brunec
Sobota, 1. september; Egidij, opat:
7.00 za + Jožefa Tratnjeka - gregorjanske maše
za + Cvetko Lešnjak (30. dan)
za + Franca in Katarino Redenšak, Miro Vidic in Katarino Špilak
kapela DJŠ 17.00 za + Senko Pucko iz Bratonec
za + Ivana Hozjana iz Črensovec
Melinci 8.00 za + Jožefa Pozderec 30 dan
Dokležovje 8.30 za + Ano Žalig (obl)
Nedelja, 2. september; 22. nedelja med letom - angelska nedelja:
7.00 za žive in + farane in dobrotnike beltinske cerkve
za + Franca in Marijo Žižek iz Ižakovec
za + Jožefa Balažica 30 dan
8.30 za + Jožefa Tratnjeka - gregorjanske maše
za + Rozalijo (obl)in Jožefa Erjavec, brata Matijo in sestro Ano Zadravec
za + Ano in Antona Kous
10.00 za + Štefana Horvata (obl), njegove starše in stric Jožefa
za + Štefana Erjavec in starše Jerič
za + Terezijo Smej (obl)
19.00 za + Rudija Zver in hčerko Jelko
Dokležovje
8.00 za + Marijo Gavez in Marijo Panker
10.00 za + starše Obal ter sestre in brate
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Ponedeljek, 3. september; Gregor Veliki, papež:
7.00 za + Jožefa Tratnjeka - gregorjanske maše
za + Jožefa Kociper 30. dan
kapela DJŠ 17.00 za + starše Martina in Marijo Žalig in brata
Martina
za + Alojza in Ano Rous iz Beltinec
Dokležovje 8.00 za + Martino Antolin
Torek, 4. september; Rozalija Sicilska, devica:
7.00 za + Jožefa Tratnjeka - gregorjanske maše
za 12 rožo ŽRV
za + Cvetko Lešnjak, dar Štefan Zver
kapela DJŠ 17.00 za + Štefana Žižek iz Gančan
Dokležovje 8.00 za + Vinka Jeriča in Berto Pucko
Sreda, 5. september; Mati Terezija, redovna ustanoviteljica:
7.00 za + Jožefa Tratnjeka - gregorjanske maše
za + Marjana Zvera
kapela DJŠ 17.00 za +Tončeka Kavaša iz Ižakovec, očeta, mamo
in btata
za + Elizabeto Horvat 30 dan
Dokležovje 8.00 za + Pavla Brunec 30. dan
Četrtek, 6. september; Zaharija, prerok:
7.00 za + Jožefa Tratnjeka - gregorjanske maše
za + Ivana Kocipra (obl) in očeta Ivana
DJŠ 10.00 za + Metoda Jeriča
19.00 za + starše in brata Slavka Sapač, očeta Štefana, brata
Štefana in Martina Sraka
Dokležovje 8.00 za + Pavla Brunec
Petek, 7. september; Marko Križevčan, mučenec:
7.00 za + Jožefa Tratnjeka - gregorjanske maše
za + Matijo in Rozalijo Žalig iz Gančan (obl)
kapela DJŠ 17.00 za + Antona Žalig
19.00 za + Berto Pucko iz Bratonec (obl)
Dokležovje 8.00 za + Verono Zrim
Sobota, 8. september; Marijino rojstvo, mala maša:
7.00 za + Jožefa Tratnjeka - gregorjanske maše
za + Jožefa Tratnjeka 30 dan
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9.00 za + Ano (obl) in Franca Vinkovič
za + Terezijo, Rozalijo in Jožefa Nerad iz Črensovec
Bratonci 11.00 za + Jožico Sekolovnik (obl)
kapela DJŠ 17.00 za + Janeza Voharja
19.00 za+ Martina Gruškovnjak
Dokležovje
8.00 za + Martino Antolin 30 dan
10.00 za + Pavla Brunec
Nedelja, 9. september; 23. nedelja med letom:
7.00 za + Antona in Agato, očeta Karla Antolin in mamo Heleno Zorko
za žive in + farane in dobrotnike beltinske cerkve
8.30 za + Jožefa Tratnjeka - gregorjanske maše
za + starše Jožefa in Ano (obl), stare starše in vse + v
družini Baligač iz Ižakovec
19.00 za + Franca (obl) in Terezijo Forjan iz Beltinec
za + Franca Mertük (obl), njegove starše in starše in strica Lainšček
za + Terezijo Vöröš (obl)
Sršova kapela:
7.30 za vse + in žive sorodnike družine Srša
10.00 ponovotev nove maše g. Aljaža Baša in zahvala za 40
let poroke zakoncev Srša in 20 let blagoslovitve kapele Marije
Lurške
Dokležovje
8.00 za + Jano Miklošič (obl)
10.00 za + Janeza Balžica in starše
Ponedeljek, 10. september; Nikolaj Tolentinski, spokornik:
7.00 za + Jožefa Tratnjeka - gregorjanske maše
za + Andreja Zadravca
za + Viljema Ašenbrenerja
kapela DJŠ 17.00 za + Martina Horvat iz Gančan (1. obl)
Dokležovje 8.00 za + Martino Antolin
Torek, 11. september; Prot in Hijacint, mučenca:
7.00 za + Jožefa Tratnjeka - gregorjanske maše
za + Marijo Sobočan (obl) iz Beltinec in njene starše iz Lipe
kapela DJŠ 17.00 za + Štefana in Marijo (obl) Krauthaker iz
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Batonec
za + Marijo Jerič iz Gančan (obl)
za + Marijo Sraka iz Gančan (obl)
Dokležovje 8.00 za + Verono Zrim
Sreda, 12. september; Marijino ime:
7.00 za + Jožefa Tratnjeka - gregorjanske maše
za + Terezijo Kolman
za + Jožefa Horvata
kapela DJŠ 17.00 za + Heleno Kouter
Dokležovje 8.00 za + Kristino Švegal od družine Budja
Četrtek, 13. september; Janez Zlatousti, škof in cerkveni
učitelj:
7.00 za+ Jožefa Tratnjeka - gregorjanske maše
za + Antona Ružiča
DJŠ 10.00 za + Frančiško Ašenbrener
19.00 za + Matijo Mlinariča 30. dan
Dokležovje 8.00 za + Pavla Brunec
Petek, 14. september; Povišanje sv. Križa:
7.00 za + Jožefa Tratnjeka - gregorjanske maše
za + Alojza Puklavec
za + Marjeto Maučec
kapela DJŠ 17.00 za + Elizabeto Bico
Dokležovje 8.00 za + Alberta (obl), Lucijo in Aleksandra Budja
Sobota, 15. september; Žalostna Mati Božja:
7.00 za + Jožefa Tratnjeka - gregorjanske maše
za + Tomaža Brica
Melinci 8.00 za + Katarino Forjan (6. obl) iz Melinec
kapela DJŠ 17.00 za + Katarina Mlinarič
Dokležovje 8.30 za + Martino Antolin
Nedelja, 16. september; 24. nedelja med letom - ned. svet. kandidatov:
7.00 za +Martina Križaniča in njegove starše
za + starše, sestro, brata in njegovo ženo Balažic
za + Alojza Koštric in starše Lebar
8.30 za + Andreja Törnar iz Lipovec in Franca Törnar iz Turnišča
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za + Štefana in Heleno Vučko iz Gančan
10.00 za + Jožefa Tratnjeka - gregorjanske maše
19.00 za žive in + farane in dobrotnike beltinske cerkve
Dokležovje
8.00 za + starše Blagovič in Balažic
10.00 za + Pavla Brunec

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, 31. avgusta čistijo in krasijo cerkev verniki iz Lipovec
V petek, 7. septembra čistijo in krasijo cerkev verniki iz Gančan
V petek, 14. septembra čistijo in krasijo cerkev verniki iz Ižakovec
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