Leto XVIII/20
9. december 2018

Novorojeno Dete razliva milosti v obilju
Naj nam bo blagoslovljen čas, ko prijaha Otrok, naš Gospod. To je čas neizmerne milosti, prelomni trenutek naše
zgodovine. V tem božičnem ozračju vsi naši čuti »vonjajo«
duševni mir in radost. Vse v ljubezni in svobodi. To dvoje
je želja vseh človeških rodov, posebej nas, ki živimo v teh
turbulentnih časih.
Ko na zemlji po dveh tisočletnih odzvanja »Slava Bogu na
višavi in na zemlji mir ljudem dobre volje«, se naša hrepenenja, naše roke in misli dvigajo k tej betlehemski radosti. Kot mrzle roke, ki jih približujemo toplemu ognju,
tako »nesimo« v tem ozračju svoje težave – svoje in težave bližnjih; ostarelih, zapostavljenih, revnih, razseljenih,
prezrtih, prevaranih, krivo obdolženih…, prepričani, da
bo božični praznik vse, nas in ostale, izpolnil z najglobljimi hrepenenji.
V novem letu 2019 pa »pretočimo« naše hrepenenja v
reko milosti. Naj se dotakne mnogih duš. Mnogim vrne
ljubezen in dostojanstvo. Naj ponudi nove možnosti. Usmiljenje je edino zdravilo proti sovraštvu, zavisti in oholosti – pravi papež Frančišek.
Od srca želim vsem beltinskih in dokležovskim faranom,
da bo naš »večni okrasek« milostna ljubezen – dan za

dnem. Naj bo to blago, ki se množi.
Naj bo to duhovna drahma, katero se
splača iskati in najti.

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

Dokler smo na poti, od rojstva do večnosti, darujmo ljudem okrog nas obilje milosti, ki jo tudi sami prejemamo
od Gospoda.
Blagoslovljen Božič in srečno novo
2019!
Vsi duhovniki beltinske in dokležovske
župnije.

Oznanila za Beltince

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

Božična spoved bolnikov po vaseh:
Najprej bo spovedovanje v kapeli, potem
sveta maša in še spoved po domovih.
ponedeljek, 10. dec: v Gančanih in Lipovcih
torek, 11. dec.: v Ižakovcih
sobota, 15. dec.: na Melincih
Velka spoved v Beltincih

Duhovna priprava na božične praznike
in velka spoved bo v soboto 15. decemODGOVARJA:
bra od 16. do 18. ure. V nedeljo, 16. deAlojz Benkovič, župnik.
e-mail: alojz.benkovic@rkc.si
cembra dopoldne bo na voljo en spovedhttp://www.zupnija-beltinci.com nik, popoldne pa bo spovedovanje zopet
TRR: NLB d.d. 02346-0089534872 od 15. ure do konca večerne svete maše.
TRR za obnovo:
Lepo smo vabljeni, da z dobro opravljeno
SI56 0234 8026 2386 931
sveto spovedjo pripravimo pot Gospodu,
ki prihaja.
Otroke bomo spovedovali pri verouku od
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17. do 21. decembra.
Vabljeni tudi k božični devetdnevnici – jutranji sveti maši, kot
zadnji pripravi na praznike.
16. decembra bo ob 18. uri sveta maša, pri kateri bodo sodelovali Učenci Šole za cerkveno glasbo. Ljubitelji lepe glasbe
vabljeni k sveti maši.
Božični prazniki
24. december: ob 18. uri bo božična večerna maša za otroke.
ZA OTROKE. To ni polnočnica, ampak božična večerna maša
za otroke in je namenjena otrokom. Ta maša ne more nadomestiti polnočnice.
- ob 24. uri bo polnočnica
25. december: na božični dan so maše kot ob nedeljah.
26. decembra so svete maše dopoldne po nedeljskem redu: ob
7., 8.30 in ob 10. uri. Ob 10. uri je blagoslov kolednikov. Sprejmimo kolednike v naše domove. Prinašajo nam božični mir in
blagoslov. Obisk je tudi dobrodelne narave, saj bodo darovi, ki
jih boste darovali namenjeni za naše misijoraje. Bog vam plačaj za Vaš velikodušni dar.
27. decembra goduje sv. Janez, apostol in evangelist. Pri sveti
maši bomo blagoslovili vino.
30. decembra je praznik svete družine. Pri maši ob 10. bo blagoslov otrok.
Na staro leto (31. 12.) bo zahvalna sveta maša ob 18. uri. Lepo
vabljeni, da se zahvalimo Bogu za iztekajoče leto za vse prejete
dobrote in darove.
Na praznik svetih treh kraljev bodo pri 10. maši sodelovali letošnji koledniki.
Molitev ob četrtkih se bo začela vedno ob 18. uri, po molitvi pa večerna sveta maša.
Darovanje za obnovo župnijske cerkve
ob pogrebu + Zvonko Senica

240 eur

ob pogrebu + Matilda Kociper 420 eur
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ob pogrebu + Janez Bico

300 eur

ob pogrebu + Verona Matko

80 eur

ob pogrebu + Jožef Vinkovič

440 eur

Odprli smo posebni TRR, samo za obnovo župnijske cerkve:
številka je: SI56 0234 8026 2386 931

Oznanila za Dokležovje
Na 4. adventno nedeljo dopoldne od 8 do 11. ure bo priložnost
za sveto spoved. Izkoristimo to priložnost.
V nedeljo, 23. decembra Glasbena šola Beltinci lepo vabi na
predbožični koncert v cerkev v Dokležovje.
Božična sveta maša za otroke bo 24. decembra ob 16. uri. Ta
maša je namenjena za otroke, ki ne zmorejo dočakati polnočne
svete maše. Polnočnica bo ob 24. uri. Na božični dan so maše
ob 8. in 10. uri.
26. decembra so svete maše dopoldne po nedeljskem redu: ob
8. in ob 10. uri. Ob 10. uri je blagoslov kolednikov. Sprejmimo
kolednike v naše domove. Prinašajo nam božični mir in blagoslov. Obisk je tudi dobrodelne narave, saj bodo darovi, ki jih
boste darovali namenjeni za naše misijoraje. Bog vam plačaj za
Vaš velikodušni dar.
27. decembra goduje sv. Janez, apostol in evangelist. Pri sveti
maši bomo blagoslovili vino.
30. decembra je praznik svete družine. Pri maši ob 10. bo blagoslov otrok.
Na staro leto (31. 12.) bo zahvalna sveta maša ob 17. uri. Lepo
vabljeni, da se zahvalimo Bogu za iztekajoče leto za vse prejete
dobrote in darove.
Na praznik svetih treh kraljev bodo pri 10. maši sodelovali letošnji koledniki.
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Mašni nameni od 10. decembra do 6. januarja 2019
Ponedeljek,10. december; Loretska Mati Božja:
7.00 za + Zlatka Gnezda
za + sestre Marijo, Ano in Cecilijo, dar. Jožef Balažic
za + Jožefa Tratnjek- gregorijanske maše
kapela DJŠ 17.00 za + Terezijo Luk (30. dan)
Dokležovje 17.00 za + Ivana in Terezijo Klemenčič, brate in sestro
Torek, 11. december; Damaz I., papež:
7.00 za + Jožefa Tratnjek- gregorijanske maše
Bogu v zahvalo za 50 let skupnega življenja
za + starše Anico in Viljema Šipoš
DJŠ 17.00 za + Štefana Plahut in mamo iz Ižakovec
Dokležovje 8.00 za + Martino Balažic
Sreda, 12. december; Devica Marija iz Guadalupe:
7.00 za + Jožefa Tratnjek- gregorijanske maše
za + moža in očeta Martina Vašcer
za + Jožefa Balažic
DJŠ 17.00 za +Štefana Sraka
Dokležovje 8.00 za + Pavla Brunec
Četrtek, 13. december; Lucija, devica in mučenka:
7.00 za + Jožefa Tratnjek- gregorijanske maše
za + starše Frančiško (obl) in Mihaela Legen iz Lipovec
DJŠ10.00 za + Elizabeto Bico
18.00 za + Ivana Šebjan, starše, brata in sestro iz Lipovec
za vse + Forjanove, starše Jerič in sestro Jožico (obl)
za + starše Ano in Martina Majcen
Dokležovje 8.00 za + Martino Balažic
Petek,14. december; Janez od Križa, duhovnik in cerkveni
učitelj:
7.00 za + Jožefa Tratnjek- gregorijanske maše
za + Katarino (obl) in Petra Pozderec iz Melinec
za + Katarino Pozderec
DJŠ 17.00 za + Katarino Mlinarič
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Dokležovje 8.00 za + Pavla Brunec
Sobota, 15. december; Antonija, Krizina drinske muč.:
7.00 za + Jožefa Tratnjek- gregorijanske maše
za + Romana Domanjko iz Ižakovec
za + Marijo (obl) in Alojza Ülen iz Lipovec
Melinci 8.00 za + Ano Gerič in Jožeta Lebar
DJŠ 17.00 za + Matildo Hozjan (1. obl)
Dokležovje 8.30 za + starše Bočkaj
Nedelja, 16. december; 3. adventna nedelja:
7.00 za + starše Jerebic iz Renkovec in + starše Pal iz Lipe
za + Tomaža Hidič (obl)
8.30 za + starše Tibaut iz Gančan in Škalič iz Lipe
za + starše Ano in Štefana Škafar
10.00 za + Jožefa Tratnjek- gregorijanske maše
za + Jožefa Maučec (5. obl) iz Gančan
15.30 za + starše Mlinarič, brata Štefana in Lujzeka, sestro
Treziko iz Bratonec
16.30 za žive in + farane in dobrotnike beltinske cerkve
za + Zorana Kavaš
18.00 za + Lipičeve iz Gančan
Dokležovje
8.00 za + Alojza in Katarino Zver (obl)
10.00za + Kristino in Franjota Švegel, dar. Ana z družino
Ponedeljek, 17. december; Janez De Matha, red. ustan.:
7.00 za + Jožefa Tratnjek- gregorijanske maše
za + Tomaža Bric
za + Janeza Škafar
DJŠ 17.00 za + Marijo Horvat
Dokležovje 17.00 za + Karla Barber
Torek, 18. december; Vunibald, opat:
7.00 za + Jožefa Tratnjek- gregorijanske maše
za + Alojza Domjan (3. obl)
za + Cirila Perša
DJŠ 17.00 za + Mirka Baligač iz Lipovec, dar. RŽRV
Dokležovje 17.00 za + Martino Balažic
Sreda, 19. december; Urban V., papež:
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7.00 za + Jožefa Tratnjek- gregorijanske maše
za + Jožefa Balažic
za + Štefana Gelda
DJŠ 17.00 za + starše Franca in Rozalijo Šaruga, brata Franca
Dokležovje 17.00 za + Pavla Brunec
Četrtek, 20. december; Vincencij Romano, duhovnik:
7.00 za + Jožefa Tratnjek- gregorijanske maše
za + Verono Matko (30. dan)
za + moža in očeta Alojza Horvat, starše in tri brate Šuklar iz
Gančan
DJŠ 10.00 za + Jožefa Kociper
18.00 za + Vero Bakan iz Bratonec
Dokležovje 17.00 za +Cecilijo in Ivana Horvat
Petek, 21. december; Peter Kanizij, duhovnik in cerkveni
učitelj:
7.00 za + Jožefa Tratnjek- gregorijanske maše
za cejsko društvo Gančani
za + Marijo Zver iz Gančan
kapela DJŠ 17.00 za + Matija Mlinariča
Dokležovje 17.00 za + Martino Balažic
Sobota, 22. december; Frančiška K. Cabrini, red. ustanov.:
7.00 za + in žive člane petrovskega društva
za + starše Matijo in Marijo Kavaš, brata Ivana in sestro
Veroniko
za + Jožefa Tratnjek- gregorijanske maše
Melinci 8.00 za + starše, dva brata Škarjot in sestro Katarino
Kavaš
kapela DJŠ 17.00 za + Elizabeto Horvat
Dokležovje 8.30 za + Pavla Brunec

Nedelja, 23. december; 4. adventna:

7.00 za + Marijo Maučec (1. obl) moža Jožefa, sina Jožefa in hčerko
Marijo
za + starše Uršolo in Štefana Sraka, brata Štefana in sestro
Matildo iz Ganačan
8.30 za + Štefana Kavaš in ostale Kavašove
za + moža Štefana Žižek, njegove starše, starše Jerneja,Katarino in brata Janeza Rengeo
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10.00 za + očeta Štefana Sršen in Alojza Vöröš
za + starše Ignaca in Ano Glavač iz Melinec, brata Jožeka in
Naceka, sestri Marijo in Anico
za + Jožefa Tratnjek- gregorijanske maše
18.00 za + za žive in + farane in dobrotnike beltinske cerkve
za + ženo Anico Mesarič iz Beltinec (obl)
Dokležovje
8.00 za + Mihaela (obl) in Terezijo Horvat, ter Tomaža, Moniko in Janeza Škrabana
10.00 za + mamo Albino in očeta Franca Gornjec (obl)

Ponedeljek, 24. december; - SVETI VEČER

7.00 za + Zdenko Činč
za + Jožefa Tratnjek- gregorijanske maše
DJŠ 17.00 za + Antona Ülen
18.00 za + Ivana Vegič (obl)
Melinci 20.00 za + Andreja Glavač
za družine iz Melinec
24.00 za + Alojza in Ano Rous
za + moža in očeta Alojza Koštric, njegove starše in starše
Lebar
Dokležovje
16.00 za + starše Meolic in Štefana Kranjec
24.00 za + Marjana Kardinar in stare starše Franca in Terezijo
Perdigal

Torek, 25. december; BOŽIČ - GOSPODOVO ROJSTVO:
7.00 za + Olivera Louš iz Ižakovec
za + duhovnika Ivana Škafar iz Bratonec
za + Štefaan in Rozalijo Hirci iz Beltinec
8.30 za + Ludvika Ambruž
za + starše Rozalijo in Štefana Maučec iz Gančan
10.00 za + starše Beli in Marijo Seči iz Gančan
za + Jožefa Tratnjek- gregorijanske maše
18.00 za +Stanislava Kozar (1. obl) iz Bratonec
DJŠ 16.00 za + Andreja Horvat
Dokležovje
8.00 za + Janeza Perdigal
10.00 za + Jožefa in Emo Poredoš (obl)
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Janeza Šebjan (obl)
26. december; Štefan, diakon in prvi mučenec:
7.00 za + Štefana Vöröš, duhovnika Štefana Vereš in Štefana
Hajduk
za + Jožefa Tratnjek- gregorijanske maše
8.30 za + očeta Štefana Sraka iz Lipovec
za + Štefana Rengeo iz Lipovec
10.00 za + Marto Zorko in sina Štefana iz Gančan
za + Andreja Kerčmar (5. obl) iz Beltinec
za + Štefana Škarjot iz Melinec
DJŠ 17.00 za + Vero in Antona Marič iz Beltinec
Dokležovje
8.00 za + Štefana Klemenčič
10.00 za + Štefana Lopert
Četrtek, 27. december; Janez, evangelist in apostol:
7.00 za + moža in očeta Janeza Pozderec iz Beltinec
za + Jožefa Tratnjek- gregorijanske maše
za + moža Matijo Krapec (obl) in sina Matijo iz Ižakovec
DJŠ 10.00 za + Anico Stanko
18.00 za + mamo (obl), očeta, brata in sestro Krauthaker, ter
stare starše Škerget
Dokležovje 17.00 za + Franca in Apolonijo Kovač
Petek, 28. december; Nedolžni otroci, mučenci:
7.00 za + Margito Jorak
za + Jožefa Balažic
za + Jožefa Tratnjek- gregorijanske maše
DJŠ 17.00 za + Marijo Rengeo
Dokležovje 17.00 za + Stnislava Ropoša in starše
Sobota,29. december; Tomaž Becket, škof in mučenec:
7.00 za + Jožefa Vinkovič (30. dan)
za + Jožefa Tratnjek- gregorijanske maše
za + Mirka Baligača
Melinci 8.00 za + Katarino Pozderec
DJŠ 17.00 za + Marijo Balažic
Dokležovje 8.30 za + starše Marijo in Jožefa Fras, sestro Ano
in brata Jožefa in Alojza

Nedelja, 30. december; Sveta družina:

7.00 Bogu in Mariji v zahvalo za uslišano prošnjo
za + starše Štefana in Agato Erjavec, ter pet bratov
8.30 za + starše Ludvika in Marto Tratnjek, štiri sestre ter
brata
za + starše in stare starše Novak in Karas
10.00 za + Jožefa Tratnjek- gregorijanske maše
za + starše Ignaca in Barbaro Jerebic iz Melinec, ter brata Štefana in ženo Barico
18.00 za žive in + farane in dobrotnike beltinske cerkve
za + starše Prelog in nečakinjo Barbiko
Dokležovje
8.00 za + brata Ladislava in Štefana Vohar
10.00 za + Mihaela Brunec
Ponedeljek, 31. december; Silvester, papež:
7.00 za + Silvestra Ružič
za + Hedviko Miholič (obl), očeta, brata, sestro in svaka
DJŠ 17.00 za + Antona Ulen
18.00 v dober namen
za + Tomaža Bric
za + Zorana Kavaš
Dokležovje
17.00 za vse prejete dobrote
v zahvalo
Torek, 1. januar; Marija, sveta Božja Mati:
9.00 za + Franca Tuškaj
za + Marijo Žižek
za + Franca in Matildo Balažic- gregorijanske maše
DJŠ 17.00 za + Stankota Zver
Dokležovje 17.00 za +Ladislava in Marijo Vohar (obl)
Sreda, 2. januar; Bazilij in Gregor, škofa in c. učitelja:
7.00 za + Zvonka Senica
za + Staneta Legen
za + Franca in Matildo Balažic- gregorijanske maše
DJŠ 17.00 za + strica Ivana Vegič (obl)
Dokležovje 17.00 za + Pavla Brunec

Četrtek, 3. januar; Presveto Jezusovo ime:
7.00 za + Matildo Bernjak
za + Franca in Matildo Balažic- gregorijanske maše
DJŠ 10.00 za + Dragota Zver
18.00 za izbiro zveličavnega poklica
za + moža in očeta Jožefa Bernjak in njegove starše iz Ižakovec
Dokležovje 17.00 za + Martino Balažic
Petek, 4. januar; Angela Folinjska, redovnica:
7.00 za + brata Alberta (20. obl), in starše Virag iz Gančan
za + Franca in Matildo Balažic- gregorijanske maše
za + Marijo Sraka
DJŠ 17.00 za + Markota Majcen
18.00 za + Janeza Hartman
Dokležovje 17.00 za + Pavla Brunec
Sobota, 5. januar; Emilijana, devica:
7.00 za +Terezijo Luk
za + Franca in Matildo Balažic- gregorijanske maše
za + Jožefa Balažic
Melinci 8.00 za + Kovačove, Srakove, Marto in Marjeto
DJŠ 17.00 za + Verono Matko
Dokležovje 8.30 za + Martino Balažic

Nedelja, 6. januar; Gospodovo razglašenje:

7.00 za + Elizabeto Vinčec
za žive in + farane in dobrotnike beltinske cerkve
za + Janeza Bico
8.30 za + Štefana Sraka (obl)
za + Jožeta Vinkovič
10.00 za + Franca in Matildo Balažic- gregorijanske maše
za + Tomaža Bric
18.00 za + Elizabeto Horvat
za + Martina Zver iz Ižakovec (obl)
Dokležovje
8.00 za + Marijo Gavez in Marijo Panker
za + družino Nemec, Terezijo (obl) in Angelo Valenta
10.00 za + Janeza Balažic (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, 14. decembra čistijo in krasijo cerkev verniki iz Melinec
V petek, 21. decembra čistijo in krasijo cerkev verniki iz vse župnije
V petek, 28. decembra čistijo in krasijo cerkev verniki iz Bratonec
V petek, 4. januarja čistijo in krasijo cerkev verniki iz Beltinec
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