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»Prizadevaj si za pravičnost, da boš živel«
(5 Mz 16,20)
Teden molitve za edinost kristjanov 2019 so pripravili kristjani
iz Indonezije, ki je znana kot država z največjim deležem muslimanskega prebivalstva na svetu. Od 265 milijonov ljudi jih
je kar 86% muslimanov, okoli 10% pa je kristjanov. Zadnja desetletja dežela doživlja gospodarsko rast, ki temelji na konkurenci. Gospodarski napredek je v Indoneziji in tudi drugod po
svetu prinesel mnogotero zlo, ki se kaže v nasilju, izkoriščanju,
uničevanju okolja in trgovini z ljudmi. Iz teh krivic izhajajo neenakosti in delitve, pri katerih nosimo del krivde tudi kristjani.»Prizadevaj si za pravičnost, da boš živel« – to geslo letošnje
molitve je vzeto iz Pete Mojzesove knjige in nas spominja, da
edinosti ne more biti brez pravičnosti. Zavzemanje za pravičnejšo družbo, za mir in dostojanstvo vseh je velika ekumenska
naloga.V teh dneh bo v Panami Svetovni dan mladih. Mladi se
navdihujejo ob besedah in zgledu Božje Matere Marije, da bi
tudi oni znali izreči pogumen in velikodušen »da« in se dati na
voljo v služenju Bogu in bližnjemu. Leto 2019 prinaša tudi dve
pomembni obletnici. Prekmurje, kjer živi največ naših evangeličanov, praznuje stoletnico združitve prekmurskih Slovencev
z matičnim narodom. Skupaj z njimi se veselimo tega dogodka
in lepega ekumenskega sodelovanja z njimi. Isto velja tudi za
srbske pravoslavne duhovnike in vernike v Sloveniji. Srbska
pravoslavna Cerkve bo praznovala 800-letnico samostojnosti,
ki jo je dosegla 6. decembra leta 1219 pod svojim prvim nadškofom svetim Savo.
dr. Bogdan Dolenc,tajnik Slovenskega ekumenskega sveta

Vabljeni na letno srečanje zakonskih
skupin in zakoncev murskosoboške škofije, ki bo potekalo v nedeljo, 3. februarja 2019, od 9.30. ure naprej v Domu
duhovnosti v Kančevcih.
Prispevek za kosilo in organizacijo dogodka znaša 20 evrov na družino. Prijavo na
dogodek sporočite p. Stanetu Bešterju na
mail: dom.duhovnosti.kancevci@rkc.
siNa srečanje vabljeni tudi tisti, ki niso
del zakonskih skupin!

ŽUPNIJA
SV. LADISLAVA BELTINCI
Mladinska 4, 9231 Beltinci
T: 02/542-20-56
M: 041/636-445-žpk
M: 041/716-545-kpl
ekipa Škofijskega odbora za družino
Svete maše: Beltinci:
Delavniki 7.00 in 17.00 v DJŠ
Nedelja:
Seznam praznovanj v župniji Beltinci
zimski čas 7.00, 8.30, 10.00,18.00
v letu 2019
poletni čas 7.00, 8.30, 10.00,19.00

Oznanila za Beltince

Dokležovje:

28. april Birma

Delavniki 8.00, sobota 8.30,

5. maj izpoved vere devetošolcev

nedelja 8.00 in 10.00

12. maj prvo obhajilo

ŽUPNIJSKA PISARNA:

26. maj proščenje v Bratoncih

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.

2. junija proščenje v Gančanih

ŽUPNIJSKI LIST:
izdaja: Župnija Beltinci

4. avgusta proščenje v Melinci

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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23. junija proščenje v Beltincih
30. junija proščenje v Lipovcih
14. julija proščenje v Ižakovcih
17. avgusta DRŽAVNA PROSLAVA OB
100 LETNICI
8. septembra proščenje pri Srševi kapeli
22.septembra proščenje v Hraščicah
6. oktobra proščenje pri Rousovi kapeli
V nedeljo, 27. januarja bo po vseh mašah darovanje za klopi. Po maši ostanite v klopeh, kjer bo darovanje.

V nedeljo, 3. februarja pa bo v zakristiji darovanje vernikov iz Beltinec za zvonenje.
V petek 25. januarja je obvezni god Spreobrnitev apostola
Pavla. Ta dan bo maša tudi v Lipovcih in sicer ob 8. uri
1. februarja bomo obhajali prvi petek v mesecu. Pri večerni
sveti maši bodo sodelovali birmanci. Lepo vabimo tudi starše,
botre in ostale župljane, da združimo svoja srca v molitvi za
letošnje birmance.
V soboto 2. februarja je praznik svečnica. Vabljeni k sveti
maši zjutraj ob 7., ob 9. uri.
Darovanje za obnovo župnijske cerkve
ob pogrebu + Rozalija Erjavec 480 eur
ob pogrebu + Apolonija Karajc 170 eur
ob pogrebu + Andrej Jerič

220 eur

ob pogrebu + Jožef Zver 		

230 eru

ob pogrebu + Štefan Balažic

1780 eru

ob pogrebu + Geza Obal

560 eur

ob pogrebu + Ivan Gujtman

160 eur

ob pogrebu + Matilda Vöröš

270 eur

ob pogrebu + Jože Šarkanj

20 eur

ob pogrebu + Marija Maroša

1850 eur

V mesecu decembru smo darovali za obnovo župnijskih stavb:
Beltinci 300 eur, Bratonci 140 eur, Lipovci 550 eur, Gančani
370 eur, Melinci 205 eur, Ižakovci 210 eur.
Pobiranje po domovih v Ižakovcih 4195 eur
KD Melinci je darovalo zbran prispevek na dobordelnem koncertu 132,00 eur
Bog plačaj vsem za Vaš dar za obnovo cerkve.
V mesecu januarju smo darovali za obnovo župnijskih stavb:
Beltinci 370 eur, Bratonci 140 eur, Lipovci 1000 eur, Gančani
1225 eur, Melinci 330 eur, Ižakovci 330 eur.
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Odprli smo posebni TRR, samo za obnovo župnijske cerkve:
številka je: SI56 0234 8026 2386 931

Oznanila za Dokležovje

Mašni nameni od 21. januarja do 9. februarja 2019

19. maj 2019 		

prvo obhajilo

25. AVGUST 2019		
proščenje
celodnevno češcenje 27. januar
V soboto 2. februarja je praznik svečnica. Vabljeni k sveti
maši
Ponedeljek, 21. januar; Agnes , devica in mučenka:
7.00 za + Štefana Balažic (30.dan)
za + Jožeta Mertük ob 70 letnici rojstva
za + Anico Stanko
za + Franca in Matildo Balažic - gregorijanske maše
DJŠ 17.00 za + Andreja Horvat
Dokležovje 17.00 za + Pavla Brunec
Torek, 22. januar; Vincenc, diakon in mučenec:
7.00 za + Alojza Mesarič iz Lipovec (obl)
za + Antona Ülen za + Ladislava Vöröš (30. dan), dar. sestra iz Italije
za + Franca in Matildo Balažic - gregorijanske maše
DJŠ 17.00 za + Marijo Rengeo
Dokležovje 17.00 za + Alojza Lopert
Sreda, 23. januar; Henrik Suzo, dominikanec:
7.00 za + Matildo Kociper
za + Franca in Matildo Balažic - gregorijanske maše
za + Mirka Baligač
DJŠ 17.00 za + Marijo Balažic
Dokležovje 17.00 za + Martino Antolin
Četrtek, 24. januar; Frančišek Saleški, škof:
7.00 za + Franca in Matildo Balažic - gregorijanske maše
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za + Antona Ülen
DJŠ 10.00 za + moža in očeta Franca Žižek iz Ižakovec (obl)
18.00 za + Jožefa Zver ( 30. dan)
za + Jožefa Nedeljko ml.
Dokležovje 17.00 za + Pavla Brunec
Petek, 25. januar; Spreobrnitev apostola Pavla:
7.00 za + Antona Ulen
za + Franca in Matildo Balažic- gregorijanske maše
Lipovci 8.00 za žive in + člane petrovskega društva
DJŠ 17.00 za + Pavla Kolar (2. obl)
Dokležovje 17.00 za + Apolonijo Kovač
Sobota,26. januar; Timotej in Tit, škofa:
7.00 za + družino Matjašec Franca in Katarino, ter zeta Radoja
in Ferija iz Beltinec
za + Franca in Matildo Balažic- gregorijanske maše
Melinci 8.00 za + Andreja Jerič (30. dan)
DJŠ 17.00 za + Marijo Žižek
Dokležovje 8.30 za + Alojza Lopert

Nedelja, 27. december; 3. navadna:

7.00 za + Ivana Cör iz Gančan (obl)
za žive in + farane in dobrotnike beltinske cerkve
8.30 za + starše Antona (obl) in Ano Kous
za + starše Matildo in Jožefa Nemec iz Gančan (obl)
10.00 za + Franca in Matildo Balažic- gregorijanske maše
za + starše Ülen, brata Alojza (3. obl), ter stare starše iz Lipovec
18.00 za + moža Ivana Šarkanj (4. obl) ter njegove brate in
sestre
za + starše Marijo (5. obl) in Antona Žižek, ter stare starše Matijo in Katarino Maučec iz Gančan
Dokležovje
8.00 za + Avgusta Blagovič (obl)
10.00 za + Alojza Lopert (30. dan)
17.00 za + Martino Antolin
Ponedeljek, 28. januar; Tomaž Akvinski, duhovnik in
cerkveni učitelj:
7.00 za + Elizabeto Sabotin (obl)
v zahvalo za Božje varstvo in pomoč za 90 let življenja
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za + Franca in Matildo Balažic - gregorijanske maše
DJŠ 17.00 za + Franca Červek
Dokležovje 17.00 za + Stanka in Apolonijo Kreft in vse + Kreftove (obl)
Torek, 29. januar; Konstancij, škof:
7.00 za + Hedviko Perša iz Ižakovec (obl)
za + očeta Mirka (4. obl) in mamo Marijo Sušec
za + Franca in Matildo Balažic - gregorijanske maše
DJŠ 17.00 za + Matildo Vöröš (30. dan)
Dokležovje 17.00 za + Pavla Brunec
Sreda, 30. januar; Hijacinta Mariscotti, tretjerednica:
7.00 za + Martina Gruškovnjak (1. obl)
za + Franca in Matildo Balažic - gregorijanske maše
za + starše, brata in sestro Kavaš iz Odranec
DJŠ 17.00 za + Marijo Toplak iz Renkovec
Dokležovje 17.00 za + Franca Kovač (obl)
Četrtek, 31. januar; Janez Bosko, ustanovitelj salezijancev:
7.00 za + Marijo Maroša- gregorijanske maše
za + Ivana gujtman (30. dan)
DJŠ 10.00 za + Štefana Balažic iz Gančan, dar sestrična Anika
z družino
18.00 za + Marijo Horvat (obl)
Dokležovje 17.00 za + Martino Antolin
Petek, 1. februar; Brigita Irska, opatinja:
7.00 za + Ivana, Elizabeto in Darkoja Miholič iz Bratonec
za + Marijo Maroša- gregorijanske maše
DJŠ 17.00 za +sestrično Elico Forjan, umrla v LJ
18.00 za starše Antona (obl) in marjeto Tivadar iz Gančan
za + Marjana Zver iz Beltinec (1. obl)
Dokležovje 17.00 za + Alojza Lopert
Sobota, 2. februar; Jezusovo darovanje - Svečnica:
7.00 za + moža in očeta Franca Dugar (4. obl)
za + Marijo Maroša- gregorijanske maše
9.00 v zahvalo za 50 let skupnega življenja
za + moža in očeta Franca Šeruga iz Beltinec
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Melinci 8.00 za + Apolonijo Karajca
DJŠ 17.00 za + mamo Ano Vinkovič iz Bratonec
Dokležovje 8.30 za + Stanislava Ropoša (obl)

Nedelja, 3. februar; 4. navadna:

7.00 za +Franca Kuster in sina Matijo
za + Aniko Seči (obl) in vse njene
8.30 za + Andreja Horvat, ženo Marijo in sina Andreja iz Ižakovec
za + Ivanko Pintarič (obl)
10.00 za + Marijo Maroša- gregorijanske maše
za + Vilija in Marijo Kerčmar iz Ižakovec
18.00 za + Jožefa in Terezijo Perša in sina Jožefa in Jerneja
za žive in + farane in dobrotnike beltinske cerkve
Dokležovje
8.00 za + Moniko Hamler
10.00 za + Jožefa in Dragico Vindiš
Ponedeljek, 4. februar; Jožef Leoniški, misijonar:
7.00 za + Marijo Červek
za + Smodišove
za + Marijo Maroša- gregorijanske maše
DJŠ 17.00 za + Štefana Kavaš (obl)
Dokležovje 8.00 za + Ivana Žalig (obl)
Torek, 5. februar; Agata, devica in mučenka:
7.00 v zahvlo za zdravje
za + Marijo Maroša- gregorijanske maše
za + Antonijo Penhofer
DJŠ 17.00 za +Ano Škafar, moža Cirila in sina Štefana iz Beltinec
Dokležovje 8.00 za + Martino Antolin
Sreda, 6. februar; Pavel Miki drugi japonski mučenci:
7.00 za +Stanisalva Maučec iz Gančan (obl)
za + Marijo Maroša- gregorijanske maše
za + Rozalijo Erjavec
DJŠ 17.00 za + Ivana Žižek iz Gančan
Dokležovje 8.00 za + Alojza Lopert
Četrtek, 7. februar; Nivard, redovnik:
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7.00 za + Marijo Maroša- gregorijanske maše
za + Jožefa Tratnjek
DJŠ 10.00 za + moža Martina Glavač in brata Aleksandra
18.00 za + Jožefa Šarkanj (30. dan
za izbiro zveličavnega poklica
Dokležovje 8.00 za + Alojza Lopert
Petek, 8. februar; Hieronim Emiliani, redovni ustanovitelj:
7.00 za + Apolonijo Karajca
za + Andreja Jerič
za + Marijo Maroša- gregorijanske maše
DJŠ 17.00 za + Marto Mesarič in Štefana Špilak iz Bratonec
(obl)
Dokležovje 8.00 za + Martino Antolin
Sobota, 9. februar; Apolonija, devica in mučenka:
7.00 za + Jožeta Zver
za + Marijo Maroša- gregorijanske maše
Bratonci 8.00 za + Ivana Gujtman
DJŠ 17.00 za + Darinko Bakan (obl)
Dokležovje 8.30 za + Alojza Lopert

Nedelja, 10. februar 5. navadna:

7.00 za +Martina Križanič, sestro Micko in stare starše
za žive in + farane in dobrotnike beltinske cerkve
8.30 za + Andreja Jerič, dar Micka Maršekova z možem iz
Nemčije
za + Darka Zver (10. obl) in + starše
10.00 za + Ivana in Agato Poredoš iz Ižakovec
za + Jožefa Žižek, starše Ferčak in Mariji v zahvalo iz
Gančan
18.00 za + Marijo Maroša- gregorijanske maše
za + Cecilijo in družino Nemec
Dokležovje
8.00 za + Marijo Gavez
10.00 za + Alfonza Jerič in starše Jerič, Perdigal
V petek, 25. januarja čistijo in krasijo cerkev verniki iz Ižakovec
V petek, 1. februarja čistijo in krasijo cerkev verniki iz Melinec
V petek, 8. februarja čistijo in krasijo cerkev verniki iz Bratonec
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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.

12|

