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Oktober, mesec rožnega venca Rožni venec ima
v molitvi Cerkve posebno mesto.
Rožni venec govori o Kristusovi skrivnosti. V litanijah to molitev celo imenujemo sveti rožni venec. To pa zato, ker se v
njej poglabljamo v samo skrivnost Božje prisotnosti v našem
življenju.
Zgodovina in izvor rožnega venca se ujemata s staro prakso
menihov in posvečenih oseb, da so molili psalme. S temi psalmi je bil prepleten vsakdan posvečene osebe. Sčasoma se je
razvila molitev 150 zdravamarij in 30 očenašev, številka 150
ustreza enakemu številu psalmov v Svetem pismu.
Rožni venec je razdeljen na tri temeljne dele. Veseli, žalostni in
častitljivi. Sveti oče, sveti Janez Pavel II., je dodal tem delom še
svetli del rožnega venca.
Rožni venec je molitev ponavljanja, saj kar 50 ponovimo eno
molitev zdravamarija v enem samem delu rožnega venca. Zdi
se, da se to ne ujema z mislijo sodobnega človeka. Toda molitev rožnega venca ni podajanje informacij, je ustvarjanje Božjega okolja, v katerem mi lahko Bog zelo osebno spregovori.
Rožni venec, ki je najbolj razširjen, so zelo spodbujali bratje
dominikanci. Poznamo še druge oblike te molitve: serafinski
rožni venec, rožni venec Božjega usmiljenja in druge.
Danes je rožni venec molitev mnogih laikov in družin. Obenem
pa je postal skupna molitev vse Cerkve, kraj, kjer se različni
stanovi v Cerkvi srečamo.

Ob poplavi duhovnih tehnik, ki zasužnjujejo, ker grobo in nesvobodno preoblikujejo našo dušo, spoznavamo rožni venec
kot blago šepetanje skrivnosti Gospoda,
ki po Mariji vstopa v naše srce.
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
Dokležovje:

Rožni venec nam pomaga, da na poti upodabljanja po Kristusu rastemo naproti cilju, ki je svetost. 'Najpomembnejši razlog
za ponovno odkritje in poživitev molitve
rožnega venca je poklicanost vseh k svetosti.
»Potrebujemo krščanstvo, ki se bo odlikovalo predvsem po umetnosti molitve«. Krščanska občestva naj postanejo »pristne
šole molitve« v novem tisočletju.
(Iz Apostolskega pisma: Rožni venec Device Marije, papeža Janeza Pavla II.)

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
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

Darovanje za obnovo župnijske
cerkve
V mesecu septembru smo darovali za
obnovo župnijskih stavb: Beltinci 320
eur, Melinci eur, Lipovci 775 eur, Ižakovci 350 eur Bratonci 120 eur, Gančani 40
eur. Bog plačaj vsem za Vaš dar za obnovo cerkve.
Po domovih v poletnih mesecih se zbrali
Lipovci 5776 eur, Gančani 4570 eur
ob pogrebu + Elizabeto Horvat 410 eur
ob pogrebu + Anica Stanko 260 eur
ob pogrebu + Andrej Horvat 370 eur
ob pogrebu + Marijo Rengeo 750 eur

Odprli smo posebni TRR, samo za
obnovo župnijske cerkve: številka
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je: SI56 0234 8026 2386 931
V ponedeljek, 17. septembra začenjamo novo veroučno leto.
Kot ste se prijavili ob vpisu, tako tudi otroci naj pridejo k verouku. Podprimo jih v njihovi duhovni rasti tudi z molitvijo.
V petek, 5. oktobra je prvi petek. Letošnji birmanci lepo
vabljeni k sveti maši v pripravi na birmo ob 19. uri.Po sveti
maši bo kratko srečane z starši.
V nedeljo, 23. septembra je proščenje v Hraščicah. Sveti maši
ob 7.30 in ob 10.
V nedeljo, 7.oktobra je proščenje pri Rosovi kapeli. Sveti maši
ob 7.30 in ob 10. Letos obeležujemo 110 letnico zgraditve Rousove kapele.
Aritours vabi na tradicionalno jesensko romanje ter praznovanje srebrnega jubileja agencije Aritours, v soboto, 29. septembra 2018 v PIRAN IN KOPER. Prijave zbiramo na župnišču
ali pri ga. Mariji Srša (041 797-090). Cena romanja je 35 eur.
Župnijsko romanje na Kurešček in v Stično v 13 oktobra.
Lahko se prijavite na župnišču. Cena romanja je 15 eur. Še je
nekaj prostih mest.

Mašni nameni od 17. septembra 7. oktobra 2018
Ponedeljek, 17. september; Robert Bellarmino, škof:
7.00 za +Jožefa Tratnjeka - gregorjanske maše
za + Ivana Pal iz Cogetinec (4.obl)
kapela DJŠ 17.00 za + Erjavec Alojza iz Lipovec (obl)
za + starše Gomboc iz Karjine
Dokležovje 8.00 za + Martino Antolin
Torek, 18. september; Jožef Kupertinski, duhovnik in redovnik:
7.00 Jožefa Tratnjeka - gregorjanske maše
za + starše jerič in sestro Mariško
za + Antona Ülena
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kapela DJŠ 17.00 za + Anico Sabotin
Dokležovje 8.00 za + Terezijo Horvat
Sreda, 19. september; Januarij, škof in mučenec:
7.00 Jožefa Tratnjeka - gregorjanske maše
za + Antonijo Ülen iz Lipovec
za + Katarino Pozderec
kapela DJŠ 17.00 za Terezijo Kolman+
Dokležovje 8.00 za + Rozalijo in Alojza Šebjan
Četrtek, 20. september; Andrej Kim Tae-gon, duhovnik in
drugi korejski mučenci:
7.00 Jožefa Tratnjeka - gregorjanske maše
v zahvalo za diamantno obletnico poroke
DJŠ 10.00 za + Metoda Jerič
19.00 za + starše Horvat iz Noršinec in Štefana Kous
za + Jožefa Žižek (obl)
Dokležovje 8.00 za + Avguština Žižek (obl)
Petek, 21. september; Matej, apostol in evangelist:
7.00 Jožefa Tratnjeka - gregorjanske maše
za + Antona Ülena
za + Andreja Zadravca
kapela DJŠ 17.00 za + Štefana Sraka
Dokležovje 8.00 za + Ano (obl) in Adolfa Žnidarič
Sobota, 22. september; Mavricij, mučenec:
7.00 Jožefa Tratnjeka - gregorjanske maše
za + Marijo (obl) in Belo Seči iz Gančan
kapela DJŠ 17.00 za + Alojza Kavaš iz Lipovec (obl)
Melinci 8.00 za + Tineka in Aleksandra, ter vse Glavačove
Dokležovje 8.30 za + Janeza (obl), Moniko in Tomaža Škraban
Nedelja, 23. september; 25. nedelja med letom - proščenje v Hraščicah:
7.00 za žive in + farane in dobrotnike beltinske cerkve
za + Katarino (obl) in Alojza Arvaj iz Beltinec
za + Stanka Srša st.
8.30 za + Jožefa Tratnjeka - gregorjanske maše
za +Marijo Štainer in Franca Küplen
za + Zorana Kavaš, dar. Marija z Šerifom iz Nemčije
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19.00 +za žive in + farane in dobrotnike beltinske cerkve
za + Julijano Pucko (obl)in moža Ivana iz Gančan
Hraščice
7.30 za +Franca Činča, Alojza Stanko in njune starše
10.00 za + starše Moži in sestro Terezijo Vöröš
za + Antona Činča, njegove starše in staše in stare starše Režonja iz Renkovec
Dokležovje
8.00 za + Aniko in Jožefa Lovenjak, ter starše
10.00 za + Pavla Brunec
Ponedeljek, 24. september; Anton Martin Slomšek, škof:
7.00 Jožefa Tratnjeka - gregorjanske maše
za + Katarino in Petra Pozderec
za + Cirila Rengeo iz Beltinec, njegove starše in brata
kapela DJŠ 17.00 za + Vero Bakan (obl)
Dokležovje 8.00 za + Martino Antolin
Torek, 25. september; Sergij Radoneški, menih:
7.00 za + Jožefa Tratnjeka - gregorjanske maše
za + starše Antoijo in Jožefa Ružič, sina Tončeka in vnuka Tončeka
za + Marjana Zvera
kapela DJŠ 17.00 za + Matildo Hirci
Dokležovje 8.00 za + Terezijo Horvat
Sreda, 26. september; Kozma in Damijan, mučenca:
7.00 za +Jožefa Tratnjeka - gregorjanske maše
za + Andreja Kociper iz Ižakovec (obl)
za + Antona Ülena
kapela DJŠ 17.00 za + Ivana Forjana (obl) iz Beltinec
Dokležovje 8.00 za + Pavla Brunec
Četrtek, 27. september; Vincencij Pavelski, ustanovitelj lazaristov:
7.00 za + Jožefa Tratnjeka - gregorjanske maše
za + Antona Ülena
DJŠ 10.00 za + Viljema Ašenbrener
19.00 za + Frančeka Števanec iz Murske Sobote
za + Marijo Jerebic
Dokležovje 8.00 za + Martino Antolin
Petek, 28. september; Venčeslav mučenec:
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7.00 za + Jožefa Tratnjeka - gregorjanske maše
za cejsko društvo iz Gančan
za + Martina Gruškovnjak
kapela DJŠ 17.00 za + Terezijo Kolman
		
za + Janeza Voharja
Dokležovje 8.00 za + Terezijo Horvat
Sobota, 29. september; Mihael, Gabrijel in Rafael, nadangeli:
7.00 za + Jožefa Tratnjeka - gregorjanske maše
za + in žive člane Petrovskega društva
za + Andreja Horvat (30. dan)
Melinci 8.00 za + Anico Stanko (30. dan)
kapela DJŠ 17.00 za + Heleno Kouter
Dokležovje
8.30 za + Pavla Brunec
Nedelja, 30. september; 26. nedelja med letom:
7.00 za +Andreja Kuzma iz Ižakovec
za + Hedviko Forjan (4. obl)
8.30 za + Jožefa Koštrica (obl) in starše Sreš
za + Dragico Horvat
10.00 za + Terezijo Antolin (1.obl) ter očeta Mirka
za + Tončeka in Ljubo Žižek iz Gančan
19.00 za + za žive in + farane in dobrotnike beltinske cerkve		
za + Jožefa Tratnjeka - gregorjanske maše
Dokležovje
8.00 za + Franca Plej
10.00 zahvala za 50 let življenja
Ponedeljek, 1. oktober; Terezija Deteta Jezusa, devica:
7.00 za + Marto Sraka - gregorjanske maše
za +Tilko Erjavec (2. obl)
za + Jožefa Vučko iz Ižakovec
kapela DJŠ 17.00 za +Terezijo Kolman iz Melinec
Dokležovje 8.00 za + Terezijo Jerič
Torek, 2. oktober; Angeli varuhi:
7.00 za + Antona Žaliga
za + Marto Sraka - gregorjanske maše
za + Antona Ülena
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kapela DJŠ 17.00 za + Jožefa Horvata
Dokležovje 8.00 za + Martino Antolin
Sreda, 3. oktober; Frančišek Borgia, redovnik:
7.00 za + Marto Sraka - gregorjanske maše
za+ Draga Farkaš
za + Marjeto Maučec
kapela DJŠ 17.00 za + Elizabeto Bico
Dokležovje 8.00 za + Terezijo Horvat
Četrtek, 4. oktober; Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj:
7.00 za + Antona Ülena
za + Marto Sraka - gregorjanske maše
DJŠ 10.00 za + Slavka Dravec
18.00 za izbiro zveličavnega poklica
Dokležovje 8.00 za + Pavla Brunec
Petek, 5. oktober; Marija Favstina Kowalska, redovnica:
7.00 za + Marto Sraka - gregorjanske maše
kapela DJŠ 17.00 za + Zorana Kavaš
18.00 za + Tomaža Bric
za + Antona Ružiča
Dokležovje 8.00 za + Terezijo Horvat (30. dan)
Sobota, 6. oktober; Bruno, redovnik in ustanovitelj kartuzijanov :
7.00 za + Katarino Mlinarič
za + Marto Sraka - gregorjanske maše
Melinci 8.00 za + Jožefa Petek in ženo Rozino, umrla v Ljubljani
kapela DJŠ 17.00 za + Janeza Škafar
18.00 za + Marico Mesarič
Dokležovje 8.30 za + Janeza Farič (obl)
Nedelja, 7. oktober; 27. nedelja med letom, rožnovenska proščenje pri Rousovi kapeli:
7.00 za + Marto Sraka - gregorjanske maše
8.30 za + Bernardo Bakan iz Dokležovja
19.00 za žive in + farane in dobrotnike beltinske cerkve
Rosova kapela:
7.30 za + Jožefa Šarugo
10.00 za + Jožefa Balažica
za + Agico Novak
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Dokležovje
8.00 za + Marijo Gavez
10.00 za + Janeza Miholiča

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, 21. septembra čistijo in krasijo cerkev verniki iz Melinec
V petek, 29. septembra čistijo in krasijo cerkev verniki iz Bratonec
V petek, 5. oktobra čistijo in krasijo cerkev verniki iz Beltinec
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