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Praznik Vseh svetih
V prihodnjem tednu bomo praznovali praznik Vseh svetih in
takoj zatem tudi Vseh vernih duš dan. Grobovi bodo lepše
okrašeni, marsikje tako, da bo pod težo cvetja in sveč pokal
tudi marmor. In naši pokojni od tega ne bodo imeli nič. Nekateri bodo za rajne tudi molili, se jih spomnili pri daritvi svete
maše, molili za duše v vicah in s tem največ pripomogli rajnim
pri njihovem večnem življenju.
Ob vsem tem »praznovanju« pa smo sredi obnove naše župnijske cerkve in zato izkoriščam to priliko, da povabim vse
župaljne, da ne pretiravamo pri okraševanju in osvetljevanju
naših grobov. Naši pokojni predniki so že pri Bogu in prejeli
svoje plačilo, mi pa se lahko našim prednikom oddolžimo tudi
tako, da del sredstev namesto rož in sveč darujemo za obnovo
župnijske cerkve. Nekaj župljanov se je za to že odzvalo in so
darovali namesto cvetja in sveč na grobove. Prav tako bo v zakristiji ali na župnišču mogoče darovati v ta namen, darovalce
pa bomo objavili (če bodo to seveda želeli) na župnijski spletni
strani.
Smo pa še v mesecu oktobru, ko po naši deželi ljudje na veliko častijo tudi praznik noč čarovnic. V skrbi za blagoslov

naših mladih in njihovih družin, vabimo mlade, da se
pridružijo pri molitvi pred Najsvetejšim na molitvenem srečanju v nedeljo, 29. oktobra ob 19. uri, v stolni župniji v Murski Soboti. Naslov srečanje je »Prošnja
za obvarovanje pred zlom«.
Veselimo se našega skupnega srečanja!

V zakristiji lahko darujete za molitve
za rajne. V naslednjih oznanilih bomo
objavili namene, za katere bomo molili na
določen dan

ŽUPNIJA
SV. LADISLAVA BELTINCI
Mladinska 4, 9231 Beltinci
T: 02/542-20-56
F: 02/542-20-57
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

Darovanje za vzdrževanje duhovnikov
– doodek. Kot zmeraj bomo začeli s sveto
mašo, ki bo ob ob 8. uri za vse darovalce
in potem darovanje do 10. ure:
- v soboto, 4. novembra, bo darovanje na
Melincih
- v nedeljo, 6. novembra, bo darovanje na
župnišču za zgornji konec Beltinec od 14.
do 16. ure.
- v ponedeljek, 6. novembra, bo darovanje v Rousovi kapeli
- v ponedeljek, 6. novembra, bo darovanje v Lipovcih
- v torek, 7. novembra, bo darovanje v
Gančanih
- v torek, 7. novembra, bo darovanje v
Ižakovcih
- v soboto, 11. novembra, bo darovanje v
Bratoncih
Bog plačaj za vaš dar. Bog naj Vam bo
bogat plačnik.

ŽUPNIJSKA PISARNA:
Odprta: ob ponedeljkih, torkih,
sredah in četrtkih 9.00 - 11.00
ure, prav tako pa pred in po svetih
mašah. V sredo in četrtek smo
Birmanci so vabljeni na pripravo na sveto
velikokrat odsotni.
ŽUPNIJSKI LIST:
izdaja: Župnija Beltinci

birmo v petek, 10. novembra 2017, v Bratonce (namesto prvega petka, ki je med
počitnicami).

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

Ob praznovanju 50-letnice zaključka
osnove šole, darujemo letniki 1952 90 evrov za obnovo župnijske cerkve.
BOG VAM PLAČAJ ZA DAR.
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Ob pogrebu † Rozalije Vutek ste darovali za obnovo župnijske
cerkve 130 evrov. BOG PLAČAJ ZA VAŠ DAR.
Odprli smo posebni TRR, samo za obnovo župnijske cerkve:
številka je: SI56 0234 8026 2386 931

Seminar za izredne delivce obhajila
V soboto, 25. novembra 2017, bo v Murski Soboti (župnijska učilnica)
seminar za izredne delivce obhajila, ki ga bo vodila dr. Julka Nežič, voditeljica škoﬁjskega odbora za liturgične sodelavce. Začetek seminarja
bo ob 9. uri. Namenjen je tistim župnijskim sodelavcev, ki so jih domači
župniki predlagali za opravljanje službe izrednega delivca obhajila. Več
informacij dobite na župnišču.

Mašni nameni od 30. oktobra do 12. novembra 2017

Ponedeljek, 30. oktober; Marcel, mučenec:
7.00 za † Marto Farkaš dar. Terezije Rous
za † Apolonijo Antolin
za † Anico Majcen
18.00 za † očeta Jožefa Maučeca iz Gančan (obl.)
za † Miroslava Lipiča (obl.) in ženo Nado
Torek, 31. oktober; Volbenk, škof:
7.00 Marijo v zahvalo za 90 let življenja iz Ižakovec
za † Marijo Jerebic
18.00 za † Mirka Kolbla in starše
za † Terezijo Maroša

Sreda, 1. november; VSI SVETI:
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7.00 za † starše Vereš iz Ižakovec
za † Ano Vojkovič - gregorjanske sv. maše
8.30 za † in žive člane petrovskega društva
za † Marijo Zver
10.00 za † Matijo, Ano in brata Alojza Horvat iz Bratonec (obl.)
za † Martina in Anico Smodiš iz Beltinec
Četrtek, 2. november; Spomin vseh vernih rajnih - verne
duše:
7.00 za † Ano Vojkovič - gregorjanske sv. maše
za † Marijo Antolin
9.00 za † Ivan Kološa
za † Dragico Horvat
18.00 za † Ivana Šebjan in njegove starše iz Lipovec
za † Terezijo Horvat
DJŠ 10.00 za † Martina Horvat
Petek, 3. november; Viktorin Ptujski, mučenec :
7.00 za † starše Ano in Štefana Maučec iz Gančan
za † Jožico Sekolovnik
18.00 za † Ano Vojkovič - gregorjanske sv. maše
za † Alojza Žižek
Sobota, 4. november; Karel Boromejski, škof:
7.00 za † Ano Vojkovič - gregorjanske sv. maše
za † moža in očeta Alojza Koštric in mamo Ano (7. obl.)
18.00 za † Marto Farkaš (30. dan)
za † starše Martina in Katarino ter brata Martina Mesarič
za † mamo Ano Kolbl iz Bratonec (obl.) ter brata Mirka
Melinci 8.00: za † Katarino Jerebic in vse Jerebicove iz Melinec
za vse darovalce
Nedelja, 5. november; 31. nedelja med letom - zahvalna
nedelja:
7.00 za † Franca Rengeo iz Beltinec (10. obl.)
za † starše Jožefa in Marijo Jerebic (obl.) iz Renkovec in
za starše Pal iz Lipe in njihove stare starše
8.30 za † Marjeto Maučec iz Gančan (30. obl.)
v zahvalo Mariji za pomoč
10.00 za † Ano Vojkovič - gregorjanske sv. maše
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za † Štefana Vinkovič (obl.) iz Gančan
za † moža in očeta Janeza Žižek, ter sina Franceka iz Ižakovec (obl.)
Ponedeljek, 6. november; Lenart, opat:
7.00 za † Ano Vojkovič - gregorjanske sv. maše
za † Ano Majc
18.00 za † moža in očeta Mirka Kouter (6. obl.) in † starše
za † moža in očeta Jožefa Maučec iz Gančan (obl.)
Torek, 7. november; Engelbert, škof, mučenec:
7.00 za † Ano Vojkovič - gregorjanske sv. maše
za † Vero Bakan
18.00 za † moža in očeta Janeza Hrgedüš iz Kroga
za † Marto Farkaš
Sreda, 8. november; Gotfrid, škof:
7.00 za † Ano Vojkovič - gregorjanske sv. maše
za † Rozalijo Vutek
18.00 za † Jožefa Režonja iz Ižakovec (obl.)
za † Apolonijo Antolin
Četrtek, 9. november; Posvetitev lateranske bazilike:
7.00 za † Ano Vojkovič - gregorjanske sv. maše
za † Terezijo Maroša
DJŠ 10.00 za † Marijo Jerebic
18.00 za † Dragota Horvata
Bratonci 17.00 za našo mamo Katarino Sreš, roj. Škafar ob 100 letnici rojstva
Petek, 10. november; Leon Veliki, papež in cerkveni učitelj:
7.00 za † Ano Vojkovič - gregorjanske sv. maše
za † Ludvika Ambruž iz Bratonec (obl.)
Bratonci 18.00
za † moža Ivana Žižek, starše Žižek in Sabotin, ter sorodnike iz Gančan
za † Jožico Sekolovnik
Sobota, 11. november; Martin iz Toursa, škof:
7.00 za † Ano Vojkovič - gregorjanske sv. maše
za † Marijo Zver
18.00 za † moža in očeta Martina Mesariča iz Beltinec
| 5

za † Marijo Antolin
Bratonci ob 8.00 za darovalce
Nedelja, 12. november; 32. nedelja med letom:
7.00 za † Martina in Matildo Sraka iz Gančan
za † starše Franca in Veroniko Jerebic iz Bratonec (obl.)
8.30 za † moža in očeta Jožefa Škafarja (1. obl.) iz Lipovec
za † starše Rozalijo in Vincija Sraka (obl.) ter očeta Alojza Vöröš iz Bratonec
za † Štefana Jerič iz Ižakovec
10.00 za † moža in očeta Alojza Šarkanj iz Lipovec
za † Jožefa in Marjana Jakob iz Lipovec (obl.)
18.00 za † Ano Vojkovič - gregorjanske sv. maše

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.
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