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Škofova zahvala ob zahvalni nedelji
Za svoje življenje potrebujemo kruh, hrano, ki krepi naše telo.
Sveto pismo pa pravi, da človek ne živi samo od kruha. Človek
ni samo telo, je tudi duh, zato potrebuje hrano tudi njegov
duh. Hrana za našega duha je lepa, dobra beseda, je prijaznost in dobrota, predvsem pa Kruh, ki nam ga sam Bog daje
jesti.
Take in drugačne hrane imamo v izobilju. Zato se dan za dnem
Bogu zahvaljujemo. Ob zahvalni nedelji se tudi jaz zahvaljujem Bogu za kruh na naših mizah in za Kruh na naših oltarjih.
Zahvaljujem se tudi vam, dragi duhovniki, redovniki, redovnice in drugi pastoralni sodelavci za vaše delo na polju soboške
škoﬁje. Dan za dnem skrbite za duhovno hrano, za Kruh, sveto
evharistijo. Po vaših rokah, po vaših molitvah, po vsem vašem
prizadevanju je Bog med nami. Po vašem poučevanju pri katehezi, po vaših osebnih in skupnih molitvah, po vaših pripravah na podeljevanje zakramentov, po vašem podeljevanju zakramentov, po vašem vodenju različnih skupin, po vašem delu
v pisarni, po vašem delu za župnijo, dekanijo in škoﬁjo je Bog
med nami, je Božje kraljestvo bolj otipljivo navzoče med nami.
Po naših župnijah v naši škoﬁji imamo dovolj dobrih ljudi, ki
skrbijo za naš vsakdanji kruh. Bogu smo zanje neizmerno hvaležni. Naša naloga pa je predvsem ta, da tem ljudem in vsem,
ki so zaupani naši skrbi, delimo Kruh. Kruh Božje besede in
Kruh z evharističnega oltarja. Ne delimo ničesar svojega, temveč le to, kar prejemamo, kar nam Bog daje. Smo le posredniki
neizmernih Božjih darov. Blagor vsakemu, ki je posrednik, ki
ne zaustavi pretoka teh dobrin od Boga k ljudem.
Zahvaljujem se vam, dragi duhovniki, redovniki, redovnice in

drugi pastoralni sodelavci, da ste taki posredniki kruha in Kruha v vseh oblikah.
Hvalim Boga za vas in ga prosim, da vam
naklanja potrebnih milosti za vaše dragoceno poslanstvo, ki ga z veseljem opravljate. Bog blagoslovi vas in vaše delo!
+Peter Štumpf, soboški škof

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

750-letnica omembe stare turniške
cerkve
- 16. novembra 2017 zvečer - glavna slovesna maša v stari cerkvi, cerkveni pevski
zbor poje v latinščini (župnija), slovesnost
vodi msgr. dr. Peter Štumpf
- cel oktober bo razstava Marijinih oblek
v Jeričevem domu
- slavnostna akademija (podobno kot za
100 let nove cerkve) in obeležitev občinskega praznika ter podelitev občinskih
priznanj (18. novembra 2017 ob 16. uri)

Monošter - 10-letnica
Prva sv. maša v slovenskem jeziku v MoŽUPNIJSKA PISARNA:
noštru je bila 18. novembra 2007, za kar
Odprta: ob ponedeljkih, torkih,
sta se dogovorila murskosoboški škof dr.
sredah in četrtkih 9.00 - 11.00
Marjan Turnšek in sombotelski škof dr.
ure, prav tako pa pred in po svetih Andras Veres. Za koordinacijo duhovmašah. V sredo in četrtek smo
nikov, ki so vsak mesec enkrat darovali
velikokrat odsotni.
sv. mašo v slovenskem jeziku, je vsa leta
skrbel msgr. Franc Režonja, ki je tam opŽUPNIJSKI LIST:
ravil tudi večino maš, tako da so ga ljudje
izdaja: Župnija Beltinci
sprejeli za svojega dušnega pastirja.
ODGOVARJA:
Ob 10. obletnici bo v monoštrski cerkvi
Alojz Benkovič, župnik.
slovesna sv. maša, ki jo bo v nedeljo, 19.
e-mail: alojz.benkovic@rkc.si
http://www.zupnija-beltinci.com novembra 2017 ob 14. uri, ob somašeTRR: NLB d.d. 02346-0089534872 vanju duhovnikov vodil škofov vikar za
narodnostne skupnosti msgr. Franc ReTRR za obnovo:
žonja. Pri maši bodo s slovenskim petjem
SI56 0234 8026 2386 931
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sodelovali cerkveni pevski zbori Porabskih Slovencev: cerkveni zbor Svete Cecilije z Gornjega Senika, cerkveni pevski zbor
Zveze Slovencev na Madžarskem iz Števanovec ter amaterski
slovenski cerkveni pevski zbor iz Monoštra.
Halasov shod
Halasov shod v Veliki Polani, v torek, 21. novembra 2017 vodi
župnija Sv. Jurij ob Ščavnici. Ob 16.30 uri bo molitvena ura in
ob 17.00 sveta maša.
Vabljeni k molitvi za Halasovo beatiﬁkacijo.
Srečanje staršev birmancev bo v petek, 17. novembra, v učilnici v župnijskem domu v Beltincih.
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.
»Ob svoji 70. letnici se pridružujem sošolcu Janezu in
Bogu v zahvalo darujem 1.000,00 evrov za obnovo župnijske cerkve. Sošolka T.Ž. iz Beltinec.«
Bog plačaj za vaš velikodušni dar.
Ob pogrebih ste darovali za obnovo župnijske cerkve:
- ob smrti Štefana Žižeka iz Bratonec 100 eur
- ob smrti Antona Koceta iz Ižakovec 40 eur
- ob smrti Jožefa Mujdrica iz Gančan 520 eur
- ob smrti Alojza Žaliga iz Gančan 520 eur
- ob smrti Franca Rajnara iz Lipovec 150 eur
Odprli smo posebni TRR, samo za obnovo župnijske cerkve:
številka je: SI56 0234 8026 2386 931
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Spoštovani župljani in občani Beltinske župnije
Začeli smo s ﬁnalnimi obnovitvenimi deli v župnijski cerkvi v
Beltincih. To so tudi najdražja dela. Ponovno vas lepo naprošam, posebno tiste, ki se do sedaj niste odzvali našemu klicu
za pomoč pri obnovi, da s skupnimi močmi povrnemo lepoto
naši župnijski cerkvi. Ob različnim priložnostih jo vsi uporabljamo, pa najsi bo za poroko, za krst, za prejem drugih zakramentov. In prav je, da tudi vsi poskrbimo, da bo cerkev lepa.
V teh dneh vas bodo obiskali tudi razni prostovoljci, ki bodo
zbirali prostovoljne prispevke za obnovo župnijske cerkve.
Sprejmite jih dobrohotno in darujte po svojih močeh.
Bog naj vse dobrotnike blagoslavlja z obilnim blagoslovom.
Mašni nameni od 13. do 26. novembra 2017
Ponedeljek, 13. november; Stanislav Kostka, redovnik:
7.00 za † Ano Vojkovič - gregorjanske sv. maše
za † Antona Kouter in Marijo, ter bratranca Denisa
za † Balažekove, Kustecove in Maučecove
18.00 za † moža in očeta Karla - Draga Sraka iz Lipovec
Torek, 14. november; Lovrenc O'Toole Irski, škof:
7.00 za † Alojza Jeneš iz Lipovec
za † Ano Vojkovič - gregorjanske sv. maše
18.00 za † Ano Verban, moža Martina, ter sestro Terezijo iz Lipovec
za † Apolonijo Antolin
Sreda, 15. november; Albert Veliki, škof in cerkveni učitelj:
7.00 za † starše in tete Benovič iz Gančan
za † Marijo Jerebic
18.00 za † Antona in Marijo Baša (obl.)
za † Ano Vojkovič - gregorjanske sv. maše
Četrtek, 16. november; Marjeta Škotska, kraljica:
7.00 za † Ano Vojkovič - gregorjanske sv. maše
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za † Terezijo Maroša
10.00 za † Marijo Zver
18.00 za † Milana Špilak iz Bratonec (8. obl.)
za † Štefana Žižek
Petek, 17. november; Elizabeta Ogrska, redovnica:
7.00 za † moža in očeta Franca Vučka iz Ižakovec
za † Ano Vojkovič - gregorjanske sv. maše
18.00 za † starše Maučec - Gruškovnjak iz Gančan
za † Marijo Antolin
Sobota, 18. november; Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla:
7.00 za † starše Štefana in Marijo Krauthaker iz Bratonec, ter
teti Terezijo in Ano Verban
za † Ivana Kuplen (obl.) iz Rakičana
18.00 za † starše Ano in Franca Koštric
za † Ano Vojkovič - gregorjanske sv. maše
Melinci 8.00 za † s. Graciano Forjan, dar. nečak Franc Forjan
Nedelja, 19. november; 33. nedelja med letom:
7.00 za vse † Jakobove iz Lipovec in Jeneševe iz Bratonec
za † Ano Vojkovič - gregorjanske sv. maše
za žive in † farane in dobrotnike beltinske cerkve
8.30 za † Cecilijo Žalig iz Bratonec (2. obl.)
za † družino Horvat iz Bratonec 149
za † Rozalijo Vutek (30. dan)
10.00 za † Bogu v zahvalo za 90 let življenja
za † starše Katarino in Jožefa Škafar iz Ižakovec (obl.)
Ponedeljek, 20. november; Edmund, kralj:
7.00 za † Ano Vojkovič - gregorjanske sv. maše
za † Ivana Kološa
18.00 za † Ivana in Marijo Sraka iz Bratonec
za † Dragico Horvat
Torek, 21. november; Darovanje Device Marije:
7.00 za † Terezijo Vöröš
za † Martina Horvat
18.00 za † Ano Vojkovič - gregorjanske sv. maše
za † Jožico Sekolovnik
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Sreda, 22. november; Cecilija (Cilka), devica in mučenka:
7.00 za † Ano Vojkovič - gregorjanske sv. maše
za † Alojza Žižek
18.00 za † Ano Majc
za † Vero Bakan
Četrtek, 23. november; Klemen I., papež in mučenec:
7.00 Bogu v zahvalo za 70 let življenja
za † Marto Farkaš
10.00 za † Rozalijo Vutek
18.00 za † Ano Vojkovič - gregorjanske sv. maše
za † Jožefa Mujdrica
Petek, 24. november; Andrej Dung-Lac, duhovnik in drugi
vietnamski mučenci:
7.00 za † Štefana Žižek (30. dan)
za † Ano Vojkovič - gregorjanske sv. maše
18.00 za † Terezijo Balažic iz Gančan
za † Antona Kocet
Sobota, 25. november; Katarina Aleksandrijska, devica in
mučenka:
7.00 za † starše Ludvika in Marijo Marič iz Bratonec, ter brata
Franca in sestro Matildo Ulen
za † Ano Vojkovič - gregorjanske sv. maše
18.00 za † starše Ano in Martina Majcen
za † Alojza Žalig
Melinci 8.00 Srakove, Kovačove, Zorkove in Kociprove
Nedelja, 26. november; JEZUS KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA:
7.00 za † Katarino Kavaš iz Melinec
za žive in † farane in dobrotnike beltinske cerkve
za † Alojza Koštric - gregorjanske sv. maše
8.30 za † Ano Vojkovič - gregorjanske sv. maše
za † Andreja Baligač
za † Silvestra Ružič (obl.)
10.00 za † družino Casar- Maroša iz Lipovec
za † Štefana in Ano Jeneš, ter hčerko Tilko
za † Matjaža Kerman (5. obl.)
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V mesecu novembru molimo za naše rajne:
Ponedeljek, 13. november:
za † starše Vučko in Kavaš in † brata, za † Jerebicove, Kociprove in Gruškovnjakove, za † v družini Krauthaker iz Gančan in †
družino Glavač iz Beltinec, za † Legenove, Tratnjekove in Ošlajeve
iz Bratonec
Torek, 14. november:
za † starše Jožefa in Ano Marič iz Gančan, za † družino Janeza Bakana iz Beltinec, za † starše Franca in Katarino Sraka ter
sestri Regino in Martino iz Lipovec, za † mamo Angelo in očeta
Jožefa in brata Jožefa Jerič iz Gančan
Sreda, 15. november:
za † očeta Matija Jerič, brata Franca in sestro Katarino Bakan iz
Gančan, za † Ludvika Ambruža iz Bratonec, za † Janeza Škafarja,
Alojza Jeneša in vse Baligačove, za vse † Škafarove, Srešove in
Vöröševe
Četrtek, 16. november:
za † starše Peterka in stare starše Šömen, za † Žižkove in Bricove,
za † Sabino Šakič, za vse † iz družine Ivana in Barbare Mesarič
Petek, 17. november:
za † Srakove, Kovačove, Zorkove in Kociprove iz Melinec, za †
Evfemijo, Martina in Štefana Horvat ter Darinko Bakan iz Gančan, za † Srakove, Kovačeve, Ülenove, Forjanove in Žižkove iz Melinec in Lipovec, za † Jožefa Žižek, starše Ferčak, Tončko, Greto
in Štefana iz Gančan
Sobota, 18. november:
za † Srakove in Kovačove iz Melinec, za † Marošove iz Melinec, za
† Srakove strice in tete iz Gančan, za † Zdenko Činč, za † starše
Červek in stare starše Červek in Maučec
Ponedeljek, 20. november:
za † Tivadarove starše iz Gančan, za † starše Pucko in Balažic
iz Gančan, za † Tivadarove in Berendijašove, za vse † iz družine
Štefana Škafarja iz Lipovec
Torek, 21. november:
za † Slavico Mesarič, vnuka Bojana in starše iz Lipovec, za † Matildo Erjavec, za † Jožefa in Terezijo Erjavec, za † Štefana in Ano
Jeneš iz Lipovec
Sreda, 22. november:
za † Krauthakerove iz Gančan in † družino Glavač iz Beltinec,
za † družino Sraka in Kouter iz Beltinec ter družino Vinkovič iz
Lipovec, za † Antona in Marijo Baša iz Beltinec, za † Križaničove
| 7

iz Gančan
Četrtek, 23. november:
za † družino Maučec iz Gančan, za † Hircijove iz Beltinec in Pozderčeve iz Melinec, za † Ivana in Marijo Sraka iz Bratonec in starše Horvat in sestre iz Beltinec, za † starše Jeneš in Baligač
Petek, 24. november:
za † Antona Sabotina in sina Tončeka iz Gančan, za † moža Ivana
Žižeka in starše iz Gančan, za † moža Štefana Miholiča in njegove
starše iz Lipovec, za † starše Maučec in Gruškovnjak, za † Terentove in Horvatove
Sobota, 25. november:
za † Mujdricove, Baligačove in Jerebicove, za † starše Matjašec,
brata Štefana in sestro Marijo, za † Matijo in Francko Pozderec iz
Melinec, za † Zverove iz Ižakovec

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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