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» MLADOST IZ KORENIN MODROSTI »
Leto je naokrog. Smo pred tednom Karitas, ki je od 26. 11. do
1. 12. 2018. S tednom Karitasa bomo obeležili 28 let delovanja
Karitas v Sloveniji in 27 let delovanja Karitas v Župniji Beltinci.
Teden Karitas nas vabi k sočutju, dobrodelnosti in solidarnosti z ljudmi v različnih stiskah. Letošnji moto tedna Karitas je
MLADOST IZ KORENIN MODROSTI. Ker je pastoralno leto namenjeno mladim, smo še posebej vabljeni , da k našemu delu
privabimo mlade, ter jih vključujemo v povezanost s starejšo
generacijo. Medsebojna pomoč, sožitje, ter medgeneracijsko
sodelovanje na različnih področjih sta pomembna za kakovost
življenja starejših in za razvoj mladih, ki jim bodo izkušnje,
vzgledi in modrost starejših pomagali na njihovi poti zorenja in
iskanja pravih vrednot, ter smernic za življenjsko pot.
V Župnijski Karitas Beltinci se mnogi mladi pridružijo našemu
delu že vsa leta delovanja. Letovanje v Ankaranu vodijo mladi
že 21 let. Prav tako pa pomagajo pri naših prireditvah, dobrodelnih koncertih, pri srečanjih v Domu Janka Škrabana, pri
izvedbi Bazarja, pri organizaciji in izvedbi oratorija. Pomagajo
nam še drugje, kjer jih potrebujemo. Iskreni Bog plačaj mnogim mladim, ki so s svojim prostovoljstvom in mladostnim zagonom pomagali na mnogih področjih delovanja naše Karitas.
V sredo 28.11. bomo sodelavci Karitas iz cele Slovenije romali
v Slomškovo Ponikvo, kjer bo ob 12.00 sveta maša. Ob 16. uri
se bomo udeležili generalke za Klic Dobrote, ki bo zvečer ob
20.00 uri. Neposreden prenos bo na 1. RTVSLO. V času Klica
Dobrote in še ves december bo Slovenska Karitas zbirala pri-

spevke za slovenske družine v stiski.
Župnijska Karitas Beltinci bo prispevke
zbirala v četrtek 29. novembra po vaseh.

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
ODGOVARJA:
Alojz Benkovič, župnik.
e-mail: alojz.benkovic@rkc.si
http://www.zupnija-beltinci.com
TRR: NLB d.d. 02346-0089534872
TRR za obnovo:
SI56 0234 8026 2386 931
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Prispevke bomo zbirali pri Milici Žižek v
Gančanih, pri družini Zajc Kavaš v Lipovcih, pri Forjanovih v Bratoncih, pri Mariji Hirci Ižakovcih 44, v Melincih v kapeli
od 9.00 do 12.00, župnišče Beltincih od
8.00 do 18.00 ali tudi drugi dan po telefonskem dogovoru 041 772 421 ali na
e-mail: milka.kavas@gmail.com
Pomurski dobrodelni koncert bo 2. decembra ob 14.00 uri v Rogaševcih.
Lepo Vas vabim, da nam pomagate s svojim darom v četrtek po vaseh ali na nedeljo Karitas 2.dec. pri nabirkah pri svetih
mašah.
Najlepše se zahvaljujem vsem dobrotnikom, ki s svojim darom, pomočjo in podporo pomagate, da lahko mi delujemo in
delimo naprej ljudem v stiski.
Bog plačaj vsem prostovoljcem Župnijske
Karitas Beltinci za njihov čas, ljubezen in
pogum, da človeku v stiski podajo toplo
dlan, prijazen pogled, ljubezen srca in
svoj dragoceni čas.
V nedeljo 9. dec. bomo imeli po vseh mašah pred cerkvijo dobrodelni Bazar. Dobre žene prosimo za pecivo in druge dobrote, ki jih lahko prinesete na župnišče v
soboto 8. decembra.
Odprimo svoje srce za stiske drugih, ter
jim pomagajmo živeti in preživeti. Bodimo
v službi človekovega dostojanstva. Poživimo krščansko dobrodelnost. Poleg ma-

terialne pomoči podarjajmo tudi toplo besedo, besedo tolažbe,
upanja, usmiljenja in pogled ljubezni.
Naj dobrota in dobrodelnost ne pozna meja.
Milka Kavaš

Oznanila za Beltince
V četrtek je praznik svete Cecilije - zavetnice cerkvene glasbe.
Vabimo vas k večerni sveti maši (ob 18. uri), ko bodo sodelovali zbori iz naše župnije.
V nedeljo, 2. decembra začnemo s adventnim časom. Zornice
bomo obhajali zjutraj ob 7.00 uri. Tako je izrazilo več faranov
prošnjo, saj jim je zgodnja ura preveč rana.
V sredo bo našo župnijo obiska sveti Miklavž. Otroci do tretjega razreda naj pridejo v župnijsko cerkev ob 17.30 uri.
V soboto, 8. decembra je praznik Brezmadežnega spočetja
Device Marije.
Božična spoved bolnikov po vaseh: Najprej bo spovedovanje v
kapeli, potem sveta maša in še spoved po domovih.
sobota, 8. dec. v Bratoncih
ponedeljek, 10. dec: v Gančanih in Lipovcih
torek, 11. dec.: v Ižakovcih
sobota, 15. dec.: na Melincih
Molitev ob četrtkih se bo začela vedno ob 18. uri, po molitvi pa večerna sveta maša.
Darovanje za obnovo župnijske cerkve
V mesecu novembru smo darovali za obnovo župnijskih stavb:
Gančani 640 eur, Beltinci 380 eur, Bratonci 235 eur, Melinci
490 eur, Lipovci 835 eur, Ižakovci 535 eur. Bog plačaj vsem za
Vaš dar za obnovo cerkve.
ob pogrebu + Marije Sraka

400 eur

ob pogrebu + Janeza Hartman 825 eur
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ob pogrebu + Terezije Luk

60 eur

ob pogrebu + Matilde Kociper
Odprli smo posebni TRR, samo za obnovo župnijske cerkve:
številka je: SI56 0234 8026 2386 931

Oznanila za Dokležovje
Pred nami je adventni čas in teden Karitas v znamenju dobrote
in ljubezni do bližnjega.
Zbiranje darov dobrih ljudi bo v vaškem domu od ponedeljka
26. novembra do sobote 1. decembra vsak dan, od 10. do 16.
ure.
V tem času bo potekala tudi prodaja adventnih venčkov in
svečk za luč miru.
Adventne venčke in venčke za na vrata bomo pričeli izdelovati
v petek, 23. novembra ob 13. uri v vaškem domu. Vabimo vas,
da se nam pridružite pri izdelavi.
Hvala za vaš dar in nakup venčkov in sveč, s tem boste pomagali mnogim ljudem v stiski.
Darovanje za duhovnike, naročnino za Ognjišče in Družino in
za svete maše boste lahko lahko darovali v sredo, 21. novembra od 13.30 ure do 17. ure.
V četrtek, 6. decembra bo našo župnijo obiska sveti Miklavž.
Otroci do tretjega razreda naj pridejo v župnijsko cerkev ob
17.30 uri.

Mašni nameni od 19. novembra do 10. decembra 2018
Ponedeljek, 19. november; Matilda, redovnica:
7.00 za + družino Kociper iz Gančan
za + starše Franca in Verono Toplak iz Strehovec
za + Marijo Rengeo - gregorijanske maše
kapela DJŠ 17.00 za + Alojza Jeneš iz Lipovec
Dokležovje 17.00 za vse + iz družine Čeh (obl)
Torek, 20. november; Edmund, kralj:
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7.00 za + Franca in Matildo Balažic
za + sestrično Ireno Čuk iz Tržiča
za + Marijo Rengeo - gregorijanske maše
kapela DJŠ 17.00 za + Mirka Baligača
Dokležovje 17.00 za + Marijo Šiško iz Rakičana, dar. družina
Lukač Stankoja
Sreda, 21. november; Darovanje Device Marije:
7.00 za + starše in brate Kavaš iz Beltinec
za + Martina Pucko iz Bratonec
za + Marijo Rengeo - gregorijanske maše
kapela DJŠ 17.00 za + Marijo Balažic
Dokležovje 17.00 za + starše Skraban, brata Alojza in Franca
Četrtek, 22. november; Cecilija, devica in mučenka:
7.00 za + družino Holcman iz Ižakovec
za + Marijo Rengeo - gregorijanske maše
DJŠ10.00 za + Antona Ulen
18.00 za + Marijo in Antona Baša
za + Cecilijo Žalig
Dokležovje 17.00 za + Ignaca Horvat ml. (obl)
Petek, 23. november; Klemen I., papež in mučenec:
7.00 za + Marijo Rengeo - gregorijanske maše
za + Veroniko Zver iz Lipe
za + Franca Tuškaj
kapela DJŠ 17.00 za + Marijo Žižek
Dokležovje 17.00 za + Pavla Brunec
Sobota, 24. november; Andrej Dung-Lac, duhovnik:
7.00 za + Micko Karoli
za + Marijo Rengeo - gregorijanske maše
kapela DJŠ 17.00 za + starše Ludvika in Marijo Marič iz Bratonec, sestri in brata
Melinci 8.00 za + sina Andreja Petek
Dokležovje 8.30 za + Martino Antolin
Nedelja, 25. november; KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA:
7.00 za + Jožefa Vinčec (obl)
za žive in + farane in dobrotnike beltinske cerkve
8.30 za + starše Karal in Marijo Glavač, sestro Margito, brata
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Matijo in Andreja
za + Silvestra Ružič
10.00 za vse + v družini Horvat Bratonci 149
za + Terezijo Balažic iz Gančan (obl)
za + Marijo Rengeo - gregorijanske maše
18.00 v zahvalo za 90 let življenja
za + Matajža Kermana (6. obl), ter Štefana in Katarino
Domjan
Dokležovje
8.00 za + Martino Antolin
10.00 zahvala za 25 let skupnega življenja
Ponedeljek, 26. november; Valerijan Oglejski, škof:
7.00 za + Dragota Zver (30. dan)
za + Katarino Mikič, dar nečak Joško Fotivec iz Kanade
za + Marijo Rengeo - gregorijanske maše
kapela DJŠ 17.00 za + Katarino Pozderec
Dokležovje 17.00 za + Franca in Marijo Ropoša, ter sinova Jakoba in Bernarda
Torek, 27. november; Modest in Virgil, škofa in apostola Karantanije:
7.00 za + Alojzijo in Matijo Gregorec ter stare starše Matijo in Marijo
za + Marijo Rengeo - gregorijanske maše
za + Zvonka Senica
kapela DJŠ 17.00 za + Marijo Marič iz Bratonec (obl)
Dokležovje 17.00 za + Terezijo Horvat
Sreda, 28. november; Katarina Laboure, vidkinja:
7.00 za + Marijo Horvat iz Melinec
za + Marijo Rengeo - gregorijanske maše
kapela DJŠ 17.00 za + Katarino Kavaš iz Melinec
za + Milana Škafar (1. obl)
Dokležovje 17.00 za + Pavla Brunec
Četrtek, 29. november; Filomen, mučenec:
7.00 za + Tomaža Bric
za + Marijo Rengeo - gregorijanske maše
DJŠ 10.00 za + Staneta Legen
18.00 za + moža Štefana Forjan, njegove starše, brata Franca in sestro Marijo, umrla v Kaandi
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za + Ivan Šebjan iz Lipovec (obl)
Dokležovje 17.00 za + Martino Antolin
Petek, 30. november; Andrej, apostol:
7.00 za + Andreja Krapec iz Ižakovec
za + Antona Glavač (obl) starše Matijo in Veroniko Glavač
za + Marijo Rengeo - gregorjanske maše
DJŠ 17.00 za + starše Ivan in Magdaleno Pivar iz Bratonec
Dokležovje 17.00 za + Pavla Brunec
Sobota, 1. december; Edmund Campion, mučenec:
7.00 za + Mesarič in Perša
za + Janeza Oleksy (30. dan), dar hčerka Anja z mamo
za + Jožefa Tratnjek- gregorijanske maše
Melinci 8.00 za + Marka Majcen (30. dan)
DJŠ 17.00 za + starše Štefana in Matildo Mesarič iz Lipovec (obl)
Dokležovje 8.30 za + Martino Antolin

Nedelja, 2. december; 1. adventna - nedelja Karitas:

7.00 za + starše Forjan iz Melinec, brata Jožefa in sestro Katarino
za +starše Marjeto in Štefana Virag in brata Alberta
8.30 za + Štefana Novak
za + starše Ivana in Marijo Poredoš iz Ižakovec (obl)
10.00 za + Martina (obl) in Apolonijo Antolin iz Ižakovec
za + Marijo Sraka (30. dan)
18.00 za + za žive in + farane in dobrotnike beltinske cerkve
za + Jožefa Tratnjek- gregorijanske maše
Dokležovje
8.00 za + Ivana Kelenc (obl)
10.00 za + Miha Brunca
Ponedeljek, 3. december; Frančišek Ksaver, duhovnik:
7.00 za + Stankota Zver
za + Dragota Zver
za + Jožefa Tratnjek- gregorijanske maše
kapela DJŠ 17.00 za + Matildo Bernjak
Dokležovje 17.00 za + Pavla Brunec
Torek, 4. december; Janez Damaščan, duhovnik in cerkveni učitelj:
7.00 za + Markota Majcen
za + Marijo Sraka
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za + Jožefa Tratnjek- gregorijanske maše
ka. DJŠ 17.00 za + moža in očeta Štefana Marič iz Gančan (obl)
Dokležovje 17.00 za + Martino Antolin
Sreda, 5. december; Saba, opat in puščavnik:
7.00 za + Janeza Oleksy
za + Jožefa Tratnjek- gregorijanske maše
za + Janeza Hartman
kapela DJŠ 17.00 za + Terezijo Luk
Dokležovje 17.00 za + Pavla Brunec
Četrtek, 6. december; Nikolaj, škof:
7.00 za + Štefana Sraka
za + Jožefa Tratnjek- gregorijanske maše
za + Martina Gruškovjak
DJŠ 10.00 za + Elizabeto Bico
18.00 za izbiro zveličavnega poklica
za + Verono in Franca Maroša (obl)
Dokležovje 17.00 za + Martino Antolin
Petek, 7. december; Amrozij , škof in cerkveni učitelj:
7.00 za + starše Ano in Štefana Jerič iz Gančan
za + moža in očeta Ludvika Tratnjek (3. obl) in starše Janeza in Aniko Kociper
za + Jožefa Tratnjek- gregorijanske maše
18.00 za+ Matildo Kociper ( 30. dan)
kapela DJŠ 17.00 za + Marjeto Maučec
Dokležovje 17.00 za + Pavla Brunec
Sobota, 8. december; Brezmadežno spočetje Device Marije:
7.00 za + starše Verono (obl) in Ivana Seči
za + Jožefa Tratnjek- gregorijanske maše
9.00 za + Jožefa in Marijo Forjan iz Lipovec
za + Janeza Hartman (30 dan)
Bratonci 8.00 za + Zorana Kavaš
kapela DJŠ 17.00 za + Regino Rajbar (obl)
Dokležovje 8.00 za + Milana Klemenčiča (1. obl)
10.00 za + Pavla Brunec

Nedelja, 9. december; 2. adventna :

7.00 Mariji v priprošnjo za zdravje v družini Sreš, za + očeta
8|

