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Oratorij 2018
Tema letošnjega oratorija je misijonar Friderik Baraga. V beltinski župniji bo oratorij potekal od 9. do 14. julija 2018 na
župnijskem dvorišču. Otroci bodo v mesecu maju dobili pri
verouku prijavnice, ki naj jih do konca veroučnega leta oddajo
katehetu pri verouku. Tako bomo lažje organizirali oratorij.
Letošnja zgodba spremlja Friderika Baraga od njegove odločitve za študij, za duhovništvo in za misijone do njegovega škofovskega posvečenja. Poudarek v zgodbi je na njegovem delu
med Indijanci. Skozi njegovo življenje bodo izpostavljene vrednote odločitev, kultura, krst, nenavezanost in gorečnost.
Morda bomo Slovenci kmalu obhajali god Ireneja Friderika
Barage, velikega misijonarja med ameriškimi Indijanci in našega svetniškega kandidata. Ta junaški mož je končal svojo
življenjsko pot 19. januarja 1868 v Marquettu, kjer je bil prvi
škof. Luč sveta je zagledal 29. junija 1797 v gradu Mala vas pri
Trebnjem in bil še isti dan krščen v župnijski cerkvi v Dobrniču. Zgodaj je izgubil starše in po nasvetu varuha je v letih
18161821 na dunajski univerzi študiral pravo. Na Dunaju je
srečal redovnika Klemena Hofbauerja (Dvoržaka), svetniškega
redovnika. V pogovorih z njim je Baraga začutil, da ni rojen za
graščaka, ampak za apostola. Šel je v Ljubljano študirat bogoslovje in bil 21. septembra 1823 posvečen v duhovnika. Tedaj
je pri nas vladal mrzli janzenizem, ki je Boga prikazoval kot
neizprosnega sodnika. Baraga pa je kot kaplan v Šmartinu pri

Kranju in Metliki ljudem govoril o Bogu,
ki je oče in trpi, če vidi, da je njegova ljubezen zavrnjena. O tem je tudi pisal. Slovenskim vernikom je leta 1830 podaril
molitvenik Dušna paša.

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

Ljudje so ga ljubili kot dobrega pastirja,
mnogi duhovniki pa ga niso marali, zato
je leta 1831 odšel v misijone v Ameriko.
Škofa je prosil, naj ga pošlje na sever med
Indijance, ki so jih brezvestni belci izkoriščali in uničevali. Naučil se je njihovega
jezika, jim sestavil slovnico in slovar ter
napisal molitvenik za indijanski plemeni
Čipevcev. Živel je skrajno revno. Pred vsakim napornim delom je dolge ure molil. 1.
novembra 1853 je postal škof v Marquettu. Bil je pravi oče Indijancem, prvi
škof, ki jim je govoril v njihovem jeziku.
Do kraja izčrpan je sklenil svoje bogato
življenje 19. januarja leta 1868. Njegovo
življenjsko vodilo je bilo njegovo škofovsko geslo: »Le eno je potrebno.«

ŽUPNIJSKA PISARNA:
Odprta: ob ponedeljkih, torkih,
sredah in četrtkih 9.00 - 11.00
Teden molitve za duhovne poklice
ure, prav tako pa pred in po svetih
V času od 15. do 22. aprila 2018 bo pod
mašah. V sredo in četrtek smo
geslom »Daj mi poslušno srce«, potekal
velikokrat odsotni.
ŽUPNIJSKI LIST:
izdaja: Župnija Beltinci

Teden molitve za duhovne poklice. V teh
dneh smo še prav posebej povabljeni k
molitvi, naj Bog nakloni tudi naši škofiji
novih duhovanih poklicev.

ODGOVARJA:
Alojz Benkovič, župnik.
e-mail: alojz.benkovic@rkc.si
http://www.zupnija-beltinci.com Obletnica smrti B.s. A. Kozarja
TRR: NLB d.d. 02346-0089534872
»Jaz sem trta, vi mladike.« Te Jezusove
TRR za obnovo:
besede bodo v naših mislih in srcih, ko
SI56 0234 8026 2386 931
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bomo v nedeljo, 29. aprila 2018, obhajali 19. obletnico smrti
Božjega služabnika Alojzija Kozarja. Bil je živa mladika, na
kateri je zelenelo listje vere, upanja in ljubezni ter dozorelo
grozdje z jagodami dobrote do ljudi in do Boga.
Pri svetih mašah v župniji Svete trojice v Odrancih, ob 8. in
10. uri se bomo v nedeljo, 29. aprila, spomnili te žive mladike
in se Bogu zahvaljevali, da smo tudi mi, če že ne take mladike,
pa vsaj grozdne jagode, ki smo dozoreli na tej mladiki, ki se
imenuje Božji služabnik Alojzij Kozar. Zato bodo predstavniki
posameznih skupin ob koncu sv. maše na grob Božjega služabnika odnesli sveče, ki jih bo krasil grozd s podpisi članov
skupine. Molili bomo za beatifikacijo Božjega služabnika Alojzija Kozarja in prosili Boga, da nam na njegovo priprošnjo podeli milost, da bomo tudi mi take žive mladike, ki rodijo obilen
sad ljubezni do Boga in bližnjega.
Popoldne ob dveh bo v župnijski cerkvi Svete Trojice v Odrancih še Prva Kozarjeva ura, molitev pred Najsvetejšim za beatifikacijo Božjega služabnika Alojzija Kozarja, za beatifikacijo Božjega služabnika Danijela Halasa in drugih slovenskih
svetniških kandidatov.
Srečanje družin prvoobhajancev
Vabljeni starši in prvoobhajanci na srečanju družin prvoobhajancev murskosoboške škofije v Veržeju, ki bo v soboto, 5.
maja 2018. Prijave sprejema Primož Korošec na mail: primoz.
korosec@marianum.si ali pa na župnišču. Lepo vabljeni.
V nedeljo, 6. maja bomo v naši župniji obhajali prvo obhajilo. Spremljajmo prvoobhajance z molitvijo v tej njihovi bližnji
pripravi na prvo obhajilo.
S 1. majem začenjamo šmarnično pobožnost. Otroci lepo
vabljeni k šmarnicam po vaseh in v župnijsko cerkev. Šmarnice bomo obhajali ob 19. uri.
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Darovanje za obnovo župnijske cerkve
V mesecu aprilu smo darovali za obnovo župnijskih stavb:
Beltinci 420 eur, Melinci 30 eur, Lipovci 850 eur, Gančani 730
eur, Ižakovci 470 eur Bratonci 160eur. Bog plačaj vsem za Vaš
dar za obnovo cerkve.
Ob birmanski slovesnosti so starši birmancev darovali 150 eur
za obnovo župnijski cerkve. Bog plati.
Tudi g. škof je ob tej priliki darovali 200 eur za obnovo župnijske cerkve. Tudi Vam g. škof Bog plati.
Darovanje ob pogrebih:
za + duhovnika Martina Voroša 660 eur
za + Franca Horvata 280 eur
za + Antona Ružiča 370 eur
za + Frančiško Ašenbrener 150 eur
Odprli smo posebni TRR, samo za obnovo župnijske cerkve:
številka je: SI56 0234 8026 2386 931

Mašni nameni od 23. do 6. maja2018
Ponedeljek, 23. april; Jurij, mučenec:
7.00 za + starše Andreja in Marijo iz Ižakovec, brate Andreja,
Pavla in Jožefa, ter njegovo ženo Marijo iz Beltinec
za + Heleno Kouter
19.00 za + Terezijo Kolman - gregorjanske maše
za + Ivana Mariča iz Beltinec (obl)
za + Jožefa Horvata
Torek, 24. april; Fidelis iz Sigmaringena, mučenec:
7.00 za + Antona (7. obl), Martina (23. obl) ter starše Vinkovič iz Lipovec
za + Viljema Ašenbrenerja
19.00 za + duhovnika Martina Vöroša (30. dan)
za + Terezijo Kolman - gregorjanske maše
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za + Janeza Voharja
Sreda, 25. april; Marko, evangelist:
7.00 za + Rozalijo Maučec
za + Regino Opaka
19.00 za +Terezijo Kolman - gregorjanske maše
za + Franca Škafarja iz Beltinec (obl)
za + Štefana Mertüka
Četrtek, 26. april; Marija, Mati dobrega sveta:
7.00 za + Anico Sraka
za + Antona Žaliga
DJŠ 10.00 za + Metoda Jeriča
19.00 za + Terezijo Kolman - gregorjanske maše
Bogu in Mariji v zahvalo za 80 let življenja, ter za + hčerko
Brabaro Prelog iz Beltinec
za + očeta Alojza Koštrica ob 60 letnici rojstva
Petek, 27. april; Cita, dekla in devica:
7.00 za + Franca in Cecilijo Červek iz Beltinec
za + Zorana Pleše
19.00 za +Terezijo Kolman - gregorjanske maše
za + Igorja Krauthakerja in teto Barico
za + Marijo in Alojza Zorko iz Gančan
Sobota, 28. april; Peter Chanel, mučenec:
7.00 za +Terezijo Kolman - gregorjanske maše
19.00 za + brate, starše Sraka, ter svaka Forjan
za + Alojza Fras iz Bratonec
za + mamo in ženo Angelo Klemenčič iz Ižakovec (obl)
za + Olgo Recek (10. obl)
Melinci 8.00 za + stare starše Marša in Pozderec
Nedelja, 29. april; 5. velikoončna nedelja:
7.00 zahvala Bogu za 40 let poroke iz Melinec, ter + duhovnika Ignaca Kustec
v zahvalo Mariji Pomočnici za 85 let življenja
za žive in + farane in dobrotnike beltinske cerkve
8.30 za + Alojza Zver in Franca Saka iz Lipovec
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za + Avgusta Horvata iz Martjanec (obl)
Mariji v zahvalo za 80 let življenja
10.00 za + Franca in Marijo Pintarič (obl)
za + Ljubo (obl) in Antona Žižek iz Gančan
19.00 za + Aloja Zver iz Lipovec (obl)
za + Terezijo Kolman - gregorjanske maše
za + starše Jožefa in Verono Skledar in Vuk
Ponedeljek, 30. april; Pij V., papež:
7.00 za + Ladislava Pangrec
za + Martina Gruškovnjaka
19.00 za + Terezijo Kolman - gregorjanske maše
za + Antona Vučko iz Ižakovec (obl)
za + Marjana Zvera
Torek, 1. maj; Jožef Delavec:
7.00 za + Alojza Žaliga - gregorjanske maše
za + Stanka Srša
19.00 za + Terezijo Fujs in starše
za + Jožefa Petek
za + Matildo Hirci
Melinci 8.00 za dobrotnike kapele
Sreda, 2. maj; Atanazij, škof:
7.00 za + Alojza Žaliga - gregorjanske maše
za +Andreja Zadravca
za + Miroslava Žuniča
19.00 za + Marijo Antolin
za + Martina Horvata
Četrtek, 3. maj; Filip in Jakob ml., apostola:
7.00 za + Alojza Žaliga - gregorjanske maše
za + Vero Bakan
DJŠ 10.00 za + Frančiško Ašenbrener
19.00 za + Jožefa Mujdrica
za + Ano Rajh
Petek, 4. maj; Florijan, mučenec:
7.00 za + Alojza Žaliga - gregorjanske maše
za + Ljudmilo Lavrih
19.00 za + Antona Ružič (30. dan)
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za + brate Koštric
za + Milana Škafar
Sobota, 5. maj; Gotard, menih in škof:
7.00 za + Alojza Žaliga - gregorjanske maše
Bogu in Mariji v zahvalo za 50 let skupnega življenja
za + Ivana Černi
19.00 za + Terezijo Zver (obl)
za + Franca Tivadar iz Lipovec
za + Marijo Baša iz Beltinec (obl)
Melinci 8.00 za + Marto Sraka
Nedelja, 6. maj; 6. velikonočna nedelja-prvo sv. obhajilo:
7.00 za žive in + farane in dobrotnike beltinske cerkve
za + Avgusta Legena, mater Terezijo, starše Pivar in brata iz Lipovec
za + sestro Vero Pucko in njenega moža, umrla v Kanadi
8.30 za + Janeza Rengeo, Katarino in brata Janeza, ter moža
Štefana Žižeka
za + starše marijo in Jožefa Forjan iz Lipovec
za + Olgo Meznarič
10.00 za prvoobhajance, njihove starše in botre
za starše, brate in sestre Zadravec iz Beltinec
19.00 za + Ano in Jožefa Sobočan
za + Alojza Žaliga - gregorjanske maše

Šmarnice so še vedno ena najbolj priljubljenih ljudskih
pobožnosti na Slovenskem.
Začetki šmarnične pobožnosti gotovo segajo že pred leto
1815, ko je papež Pij VII. pobožnost meseca maja potrdil
in obdaril z odpustki. S pobožnostjo, ki so jo poimenovali
Marijin mesec, so začeli v Rimu, od koder se je hitro razširila po vsej Italiji, Nemčiji in Franciji. V Nemčiji je nadomestila praznovanje ob poganskem »majskem drevesu«
(Maibaum). Tudi v Sloveniji so jo z veseljem sprejeli.
Med Slovenci se je majniška pobožnost začela v ljubljanskem semenišču na pobudo četrtoletnika Jerneja Lenčka
leta 1851, od tod pa se je hitro razširila po vsej slovenski
deželi. Besedilo za to pobožnost z naslovom Mesec Marije
je že leta 1842 iz francoščine priredil Davorin Trstenjak.
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Leta 1852 so to marijansko pobožnost obhajali v ljubljanskem Alojzijevišču, leta 1855 so pobožnost obhajali že v
romarski cerkvi na Kalobju, leta 1860 v mariborskem bogoslovju. Janez Volčič je leta 1855 napisal knjigo z naslovom Šmarnice, po cvetlici, ki vzcveti v začetku maja, in
pod tem imenom se je pobožnost hitro razširila med ljudmi. Ljudje so to pobožnost vzeli za svojo in so jo obhajali
pri številnih Marijinih kapelicah, kjer so brali šmarnično branje, molili litanije in peli Marijine pesmi. Še danes
je ta navada marsikje ohranjena, čeprav imajo danes po
cerkvah šmarnice največkrat med mašo.
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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