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Mladi psički
Lastnik trgovine je na vrata obesil napis: »MALI PSIČKI NAPRODAJ«. Ta napis je mamil otroke. Pristopi k prodajalcu deček in
ga vpraša: »Kakšno ceno pa imajo ti psički?« Lastnik mu reče,
med 30 in 50 $. Deček potegne iz žepa kovance in pravi: »Imam
le 2,5$, jih smem pogledat?« Lastnik se nasmeje in zažvižga. Iz
pasje hišice priteče psička »Lady« in njenih pet malih psičkov,
eden od njih pa je ostal zadaj. Deček takoj opazi psička, ki je
zaostajal, pa vpraša: »Kaj pa je temu psičku?« Ta je drugačen
od ostalih, že rodil se je s poškodovano tačko, tako da vse svoje življenje ne bo zmogel tekati kot drugi psički.« Nato deček
takoj zaprosi: »Prav tega kužka bi želel kupiti.« »Ampak fantič,
ta kuže je poškodovan, tega ne moreš kupiti. Če pa želiš ravno
tega, ti ga podarim.« Deček razočaran pogleda prodajalca v oči
in reče: »Ne želim, da mi ga poklonite, želim ga kupiti, zdaj vam
dam 2,5$ in vsaki mesec 50 centov, dokler ne izplačam.« Nato
prodajalec odgovori: »Ta kuža ne stane nič, saj ne zmore teči in
skakati, kot to počnejo mali psički.« Nato deček pogleda v tla,
dvigne levo hlačnico, pokaže svojo protezo in pravi: »Tudi jaz
ne zmorem tekati in skakati kot drugi otroci, zato bi rad prav
tega poškodovanega psička, ker ga bom le jaz lahko razumel.
Prodajalec se zamisli in s solznimi očmi reče: »Dragi deček,
želim si, da bi vsi moji psiški dobili tako dobrega gospodarja
kot si ti.«
V življenju ni pomembno kakšen si, ampak da te nekdo ceni in
te sprejema takšnega kot si!

ŽUPNIJA
SV. LADISLAVA BELTINCI
Mladinska 4, 9231 Beltinci
T: 02/542-20-56
M: 041/636-445-žpk
M:041/716-545-kpl
Svete maše:Beltinci:
Delavniki 7.00 in 17.00 v DJŠ
Nedelja:
zimski čas 7.00, 8.30, 10.00,18.00
poletni čas 7.00, 8.30, 10.00,19.00
Dokležovje:
Delavniki 8.00, sobota 8.30,

nedelja 8.00 in 10.00
ŽUPNIJSKA PISARNA:
Odprta: ob ponedeljkih, torkih in
petkih 8.30 - 10.30 ure, v četrtek
16.00 -17.00 prav tako pa pred
in po svetih mašah. V sredo smo
velikokrat odsotni.
ŽUPNIJSKI LIST:
izdaja: Župnija Beltinci

Radio Ognjišče vabi mlade po letih in
po srcu na festival sodobne krščanske
glasbe s slavljenjem, Ritem srca, ki bo
v četrtek, 11. oktobra, ob 19.30 uri v telovadnici Osnovne šole Alojzija Šuštarja v
Šentrivdu v Ljubljani. Cena vstopnice je 5
eur. Lepo vabljeni.
2. vseslovenski srečanje ločenih: »Nisem se poročil-a, da bi se ločil-a«. Tak je
naslov 2. vseslovenskega srečanja ločenih, ki bo v soboto, 13. oktobra pri sv.
Jožefu v Ljubljani. Program se začne ob
9.30 uri. Za lažjo organizacijo so zaželene
prijavi na: srcerazvezani.si.
V nedeljo, 21. oktobra bomo obhajali
misijonsko nedeljo, ko bomo molili za
misijone. Dar na to nedeljo bo namenjen
za misijonarje in njihovo delo. Bog plačaj
v njihovem imenu.

Oznanila za Beltince

Večerne maše (ob četrtkih in prvih petkih) bodo ob 18. uri.
STARŠE LETOŠNJIH PRVOOBHAJANCEV (3.razred) vabimo na prvo duhovno srečanje. Srečanje bo v ponedeljek,
8. oktobra ob 18.30 v zgornji učilnici
župnijskega doma Beltinci. Tema: MOJ
OTROK-ZAKRAMENT-ROŽNI
VENEC.
Lepo vabljeni!

ODGOVARJA:
Alojz Benkovič, župnik.
e-mail: alojz.benkovic@rkc.si
http://www.zupnija-beltinci.com Zakonska skupina ima svoje redno meTRR: NLB d.d. 02346-0089534872 sečno srečanje v sredo, 10. oktobra 2018
TRR za obnovo:
ob 19 uri na župnišču.
SI56 0234 8026 2386 931

V mesecu oktobru bomo začeli z rednimi mladinskimi srečanji. Mlajša skupina
(lanski in letošnji devetošolci in srednje-
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šolci drugega letnika) bodo imeli prvo srečanje v soboto, 13.
oktobra 2018 ob 18. uri v veroučni učilnici.
Starejša mladinska skupina pa bo imela svoje prvo srečanje
naslednjo soboto, 20. oktobra 2018 ob 18. uri prav tako v veroučni učilnici. Srečanje obeh skupin bodo enkrat na dva tedna.
Srečanje za animatorje bo sporočeno naknadno.
Lepo smo povabljeni k mladinski skupini. Prosimo tudi starše,
da vzpodbudijo mlade, da se bodo radi udeleževali teh duhovnih srečanj.

Darovanje za obnovo župnijske cerkve
V mesecu septembru smo darovali za obnovo župnijskih
stavb: Gančani 1240 eur. Bog plačaj vsem za Vaš dar za obnovo cerkve.
ob pogrebu + Marije Balažic 875 eur
ob pogrebu + Marije Balažic 65 eur sodelavci pomurskih mlekarn
ob pogrebu + Mirka Baligač 20 eur
ob pogrebu + Marije Žižek 310 eur
ob pogrebu + Zvonka Senica 240 eur
ob pogrebu za + Staneta Legen 260 eur

Odprli smo posebni TRR, samo za obnovo župnijske
cerkve: številka je: SI56 0234 8026 2386 931
Župnijsko romanje na Kurešček in v Stično v 13. oktobra.
Odhod avtobusa ob 6. uri. Avtobus bo pobiral po vaseh pri
kapelah.

Oznanila za Dokležovje
STARŠE LETOŠNJIH PRVOOBHAJANCEV (3.razred) vabimo
na prvo duhovno srečanje. Srečanje bo v četrtek, 11. oktobra
ob 18.00 na župnišču Dokležovje. Tema: MOJ OTROK-ZAKRAMENT-ROŽNI VENEC. Lepo vabljeni!
V nedeljo, 14. oktobra bomo obhajali župnijski dan. Lepo smo
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povabljeni k slovesni maši ob10. uri in po maši na župnijsko
dvorišče na druženje.

Mašni nameni od 8. do 28. oktobra 2018
Ponedeljek, 8. oktober; Benedikta, mučenka:
7.00 za + Franca in Matildo Balažic
za + Antonijo Gjura
za + Marto Sraka - gregorjanske maše
kapela DJŠ 17.00 za + Hedviko in Štefana, brata Štefana Vereš
Dokležovje 8.00 za + Štefana in Marijo Antolin, ter brata Jožefa
Torek, 9. oktober; Dionizij, škof in tovariši, mučenci:
7.00 za + Martina Balažic iz Moščanec, dar. družina Hudolin - Obal
za + Marto Sraka - gregorjanske maše
kapela DJŠ 17.00 za + Marijo Rengeo, dar. Emilija Wolf
za +Marka Baligača (30. dan)
Dokležovje 8.00 za + Verono Zrim, dar. Marija iz Avstralije
Sreda, 10. oktober; Danilo, mučenec:
7.00 za + Martina Gjura (obl)
za + starše Forjan in brata iz Hraščic
za + Marto Sraka - gregorjanske maše
kapela DJŠ 17.00 za + mamo Marijo Sreš (obl) inj očeta Štefana
Dokležovje 8.00 za + starše Ščap
Četrtek, 11. oktober; Bruno Kölnski, škof:
7.00 za + Jožefa Balažica
za + Marto Sraka - gregorjanske maše
DJŠ 10.00 za + Katarino Pozderec
18.00 za + Liziko Fister
za + Matildo Balažic (obl)
Dokležovje 8.00 za + Pavla Brunec
Petek,12. oktober; Maksimilijan Celjski, mučenec:
7.00 za +Janeza in Franca, Ano in Cecilijo Balažic
za + Martina Horvat iz Ižakovec (obl)
za + Marto Sraka - gregorjanske maše
kapela DJŠ 17.00 za + Matijo Zver (obl)
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Dokležovje 8.00 za + Alojza Vohar (obl)
Sobota, 13. oktober; Gerald, vitez:
7.00 za +Marijo Rengeo (30. dan)
za + Marto Sraka - gregorjanske maše
kapela DJŠ 17.00 za Božji blagoslov in varstvo matere Marije v
družini Miholič
Bratonci 8.00 za + starše Mesarič
Dokležovje 8.30 za + Brigito Ošlaj, sestro Bernardo in starše

Nedelja, 14. oktober; 28. nedelja med letom:

7.00 za + Avguština Šuklar iz Gančan
za + Marijo Maučec iz Gančan
8.30 za + Jožefa Mesarič in hčerko Bernardo iz Lipovec
za + Marjana Šebjana (obl)
10.00 za + Franca Antolin (obl), Martina in Matildo Žalig iz Gančan
za + Katarino Peterka (obl)
18.00 za žive in + farane in dobrotnike beltinske cerkve
za + Marto Sraka - gregorjanske maše
Dokležovje
8.00 za + Hedviko Plej
10.00 za +Marto, Franca in rodbino Klemenčič
Ponedeljek, 15. oktober; Terezija Velika, cerkv. učiteljica:
7.00 za + starše Ignaca in Marijo Majc, ter strica Franca
za + Marto Sraka - gregorjanske maše
za + Štefana Sraka
kapela DJŠ 17.00 za + Marjana Jakoba (obl)
Dokležovje 8.00 za + Janeza Brunec
Torek, 16. oktober; Hedvika, kneginja in redovnica:
7.00 za +Antona Ülena (30. dan)
za + Marto Sraka - gregorjanske maše
za + Tomaža Brica
kapela DJŠ 17.00 za + Alojza in Elizabeto Žižek iz Gančan
Dokležovje 8.00 za + moško rožo ŽRV
Sreda, 17. oktober; Ignacij Antiohijski, škof in mučenec:
7.00 za + Martina Gruškovnjaka
za + Marto Sraka - gregorjanske maše
za + Terezijo Kolman
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kapela DJŠ 17.00 za +Marjano Štrokaj (obl)
Dokležovje 8.00 za + starše Gornjec
Četrtek, 18. oktober; Luka, evangelist:
7.00 za + starše Marijo in Martina Žalig, moža Martina iz Bratonec
za + Marto Sraka - gregorjanske maše
DJŠ 10.00 za + Jožefa Horvata
18.00 za + Martina in Štefanijo Maučec iz Gančan, brata Martina in Štefana
za + Franca Tuškaj (30. dan)
Dokležovje 8.00 za + Martino Antolin
Petek, 19. oktober; Pavel od Križa, duhovnik:
7.00 za + za + Marto Sraka - gregorjanske maše
za + Antona Ružiča
za + Alojza Puklavca
kapela DJŠ 17.00 za + Rozalijo Vutek (1. obl)
Dokležovje 8.00 za + Marijo Jerič in Viktorijo Gregorinčič (obl)
Sobota, 20. oktober; Rozalina, redovnica:
7.00 za + Marijo Balažic (30. dan)
za + Marijo Žižek (30. dan)
za + Marto Sraka - gregorjanske maše
Melinci 8.00 za + Ano Majc (1. obl)
kapela DJŠ 17.00 za + Zvonka Senico (30. dan)
Dokležovje
8.30 za + Jožefa Lukač (obl)

Nedelja, 21. oktober; 29. med letom- misijonska nedelja:
7.00 za + Marijo Stanko (obl)
za žive in + farane in dobrotnike beltinske cerkve
8.30 Mariji v zahvalo
za + Ivana in Ireno Ščančar (obl) iz Bratonec, brata Marjana
10.00 za + Alojza Erjavec (obl) , dar. vnuki in pravnuki
za + Marto Sraka - gregorjanske maše
18.00 za + Elizabeto in Jožefa Horvat, ter Cvetko Pešti
Dokležovje
8.00 za vse v družini Lipič in Žižek
10.00 za + Ignaca (obl) in Jerneja Žalik
Ponedeljek, 22. oktober;Janez Pavel II, papež:
7.00 za + Marto Sraka - gregorjanske maše
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za + Marijo (obl) in Avgusta, ter brata AvgustaErjavec iz Lipovec
za + Elizabeto Bico
kapela DJŠ 17.00 za + Marjeto Maučec
Dokležovje 8.00 za + Terezijo Horvat
Torek, 23. oktober; Janez Kapistran, duhovnik:
7.00 za + za + Katarino Mlinarič
za + Marto Sraka - gregorjanske maše
za + Janeza Škafarja
kapela DJŠ 17.00 za + Franca in Marijo Žižek iz Gančan
Dokležovje 8.00 za + Pavla Brunec
Sreda, 24. oktober; Anton Marija Claret, škof:
7.00 za + Marto Sraka - gregorjanske maše
za + Slavka Dravca
kapela DJŠ 17.00 za + Ano Horvat iz Gančan
za + Miroslava in Nado Lipič
Dokležovje 8.00 za + Martino Antolin
Četrtek, 25. oktober; Krizant in Darija, mučenca:
7.00 za + Štefana Žižek iz Bratonec (obl)
za + Marto Sraka - gregorjanske maše
za + Cirila Perša
DJŠ 10.00 za + Marijo Horvat
18.00 za zdravje vnukov in + starše Gregor
Dokležovje 8.00 za + starše, brate in sestro Vohar
Petek, 26. oktober; Rustik, škof:
7.00 za + Marto Sraka - gregorjanske maše
za + Štefana Gelda
za + Jožefa Pozderec
kapela DJŠ 17.00 za + Zorana Kavaša
Dokležovje 8.00 za + Terezijo Horvat
Sobota, 27. oktober; Sabina Avilska, mučenka:
7.00 za + Stanete Legena (30. dan)
za + Marto Sraka - gregorjanske maše
za + Jožefa Balažica
Melinci 8.00 za + Anico Stanko in Katarino Kavaš, dar. Marta Zadravec
kapela DJŠ 17.00 za + Štefana Berendijaša (obl) iz Lipovec
Dokležovje 8.30 za + Janeza Farič (obl)
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Nedelja, 28. oktober; 30. med letom, žegnanjska:
7.00 za + duhovnika Jožefa Lebarja iz Beltinec
za + Antona Ülena
8.30 za +Ano Žalig iz Gančan
za + Beranrdo Bakan iz Dokležovja, dar. sestrične
10.00 za + Štefana Pucko iz Gančan (obl)
18.00 za žive in + farane in dobrotnike beltinske cerkve
za + stare starše Žižek iz Gančan
Dokležovje
8.00 za + Jožefa Klemenčič (obl)
10.00 za + Štefana in Alojzijo Vohar (obl)
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, 12. oktobra čistijo in krasijo cerkev verniki iz Lipovec
V petek, 19. oktobra čistijo in krasijo cerkev verniki iz Gančan
V petek, 26. oktobra čistijo in krasijo cerkev verniki iz Ižakovec
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