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Praznik vseh svetih
Cerkev ga obhaja že 1200 let. Prvo pričevanje, da so v Rimu
praznik vseh svetnikov obhajali na 1. november, imamo že iz
časa okoli leta 800. Od tam se je praznovanje preneslo v Francijo, Nemčijo in Španijo. Misel o prazniku vseh svetnikov – ne
samo mučencev, ki so se jih spominjali že v prvih krščanskih
stoletjih – je dobila oprijemljiv izraz, ko je papež Gregor III.
okoli leta 740 pri sv. Petru v Rimu posvetil posebno kapelo
v čast Odrešeniku, njegovi Materi, apostolom, mučencem in
vsem svetnikom. Gregor IV. pa je leta 827 ukazal, naj se 1. novembra v vesoljni Cerkvi slovesno praznuje spomin vseh svetnikov.
Praznik vseh svetnikov je predvsem praznik majhnih, preprostih, neznatnih svetnikov, ki so 'utonili' v množici svetih.
Vsak dan v letu imamo na koledarju imena svetnikov, ki jih
je Cerkev kot take uradno razglasila, 1. novembra pa se spominjamo: tistih milijonov mater, ki so se posvetile ob svojih
otrocih in družinah, med štirimi stenami doma; tiste množice
mož, ki so zvesto izvrševali svojo službo v tovarni, v pisarni, za
prodajalno mizo, na polju; tistih številnih študentov in mladih
delavcev, ki jih je Bog poklical sredi najlepših načrtov in sredi
dela, pa so bili pripravljeni na srečanje z njim; tistih nepreglednih množic starih, zapuščenih, bolnih, hromih, naglušnih,
slepih, zapostavljenih ljudi, ki so v preskušnjah dozoreli za nebesa; tistih živčnih ljudi, ljudi nagle jeze in z mnogimi slabimi
lastnostmi, ki so si iz dneva v dan, od spovedi do spovedi, prizadevali, da bi popravili svoj značaj; tistih preprostih kmečkih

duš, ki so živele povezane z Bogom in so
brale njegovo pismo v lepoti sveta in so
tako o njegovi dobroti vedele več kot učeni profesorji ... Med svetniki so tudi naši
prijatelji, naši najožji sorodniki. Vsi tisti,
ki so živeli v istem svetu kot mi in v enakih okoliščinah kot mi, pa so znali v vsem
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TOREJ, ZAKAJ NE BI LETOS PRIŽGALI
KAKŠNE SVEČE MANJ IN NAMESTO TE
NA GROB DALI NALEPKO?

Oznanila za Beltince
V mesecu novembru se spominjamo naših rajnih in zanje molimo. V zakristiji v
teh dneh lahko darujete za molitve za rajne, za katere bomo molili v mesecu novembru in bodo objavljeni v župnijskem
listu.
V mesecu novembru bomo lahko darovali
za vzdrževanje duhovnikov. Darovanje bo
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do 3. do 12. novembra 2018 po sporedu. Ob 8. uri bo najprej
sveta maša za vse darovalce, po maši pa darovanje.
Sobota, 3. novembra na Melincih
Nedelja, 4. novembra od 15. do 17. ure na župnišču
Ponedeljek, 5. novembra Beltinci – Rousova kapela
Torek, 6. novembra Gančani
Sreda, 7. novembra Lipovci
Četrtek, 8. novembra Ižakovci
Soboto, 10. novembra Bratonci
Ko čistimo cerkev ob petkih bi prosili, da bi vsakič prišla tudi
dva moža, ki bi pomagala premikati klopi zaradi strojnega čiščenja. Prosim, da se po vaseh o tem dogovorite.
Darovanje za obnovo župnijske cerkve
V mesecu oktobru smo darovali za obnovo župnijskih stavb:
Gančani 600 eur, Beltinci 130 eur, Bratonci 130 eur, Melinci
200 eur, Lipovci 790 eur, Ižakovci 380 eur. Bog plačaj vsem za
Vaš dar za obnovo cerkve.
Odprli smo posebni TRR, samo za obnovo župnijske cerkve:
številka je: SI56 0234 8026 2386 931

Oznanila za Dokležovje

V Dokležovju bodite pozorni na urnik svetih maš. Ko bo g. Stane Milošič doma, bodo svete maše ob večernih, kot ste mnogi
izrazili željo, ko bo pa odsoten, bodo svete maše zjutraj ob 8.
uri.

Mašni nameni od 29. oktobra do 18. novembra 2018
Ponedeljek, 29. oktober; Mihael Rua, duhovnik:
7.00 za + starše Maučec Gruškovnjak iz Gančan
za + strica in tete Gruškovnjak iz Gančan
za + Marto Sraka - gregorjanske maše
kapela DJŠ 17.00 za + Martina in Agato Šaruga, Franca in Tinčeka
Dokležovje 17.00 za + Pavla Brunec
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Torek, 30. oktober; Marcel, mučenec:
7.00 za +Jožefa Mujdrica (1. obl)
Marijo in Jožefa Lipič, Mirkoja in Nado
za + Marto Sraka - gregorjanske maše
kapela DJŠ 10.00 za + Katarino Pozderec
kapela DJŠ 17.00 za + Štefana Sraka
Dokležovje 17.00 za + Martino Antolin
Sreda, 31. oktober; Volbenk, škof:
7.00 za +Elizabeto Bico iz Ižakovec
za + starše Poredoš, dva brata in dve sestri
za + Zorana Kavaš
kapela DJŠ 17.00 za +Mirka Kolbl in njegove starše
Dokležovje 17.00 za + Terezijo Horvat
Četrtek, 1. november; VSI SVETI:
7.00 za + Štefana Hajduk (obl)
za + Alojza Šarkanj iz Lipovec
8.30 za + in žive člane petrovskega društva
za + Marijo Rengeo - gregorjanske maše
10.00 Mariji v zahvalo za vse dobro v družini iz Beltince
kapela 17.00 DJŠ za + Martina Gruškovnjak
Dokležovje
8.00 za + Alojza, Agato in vse + iz rodbine Balažic
10.00 za + Elizabeto in Jožefa Vohar (obl)
Petek, 2. november; Spomin vseh vernih rajnih:
7.00 za +Jožefa in Hedviko Vereš iz Ižakovec (obl)
za + Marijo Jerič
9.00 za + Janeza in Franca Balažic
Bogu v zahvalo za srečno operacijo
18.00 za + Marijo Rengeo - gregorjanske maše
kapela DJŠ 17.00 za + Draga Kavaš
Dokležovje 17.00 za + Pavla Brunec
Sobota, 3. november; Viktorin Ptujski, škof:
7.00 za + Alojza Žalig (1. obl)
za + Marijo Rengeo - gregorjanske maše
za + Rozo in Štefana Špilak
kapela DJŠ 17.00 za + Ano in Alojza Rous
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Melinci 8.00 za + Jožefa in Rozino Petek, sestro Rozalijo, umrli v LJ
Dokležovje 8.30 za + Martino Antolin

Nedelja, 4. november; 31. med letom:

7.00 za + Franca Rengeo iz Beltinec (obl)
za + družino Tratnjek - Pucko iz Lipovec (obl)
8.30 za + starše Puhan in brata Štefana iz Bogojine
za + sestro Bernardo Bakan iz Dokležovja
10.00 za + Štefana Vinkovič iz Gančan
za + Marijo Rengeo - gregorjanske maše
za žive in + farane in dobrotnike beltinske cerkve
18.00 za + Katarino (obl) in Jožefa Škafar iz Ižakovec
starše Zofijo in Jožefa Šernek (obl)
Dokležovje
8.00 za + Hedviko Plej (obl)
10.00 za + Valentina Škraban (5. obl)
Ponedeljek, 5. november; Zaharija in Elizabeta, starši Janeza Krstnika:
7.00 za + Alojza Koštrica in mamao Ano (obl)
za + Brakota Nerad iz Lipovec
za + Marijo Rengeo - gregorjanske maše
kapela DJŠ 17.00 za + Mirka Koter (obl) in starše
Dokležovje 17.00 za + Ano in Alojza Mertük, brata Avgusta (obl)
Torek, 6. november; Lenart, opat:
7.00 za + Ano Kolbl iz Bratonec (obl) in brata Mirka
za + Marijo Rengeo - gregorjanske maše
za + Terezijo Kolman
kapela DJŠ 17.00 za + Elizabeto Bico
Dokležovje 17.00 za + Marijo Vohar (obl)
Sreda, 7. november; Engelbert, škof, mučenec:
7.00 za + Franca Rajner in njegove starše
za + Marijo Rengeo - gregorjanske maše
za + Jožefa Horvat
kapela DJŠ 17.00 za + Antona Ružič
Dokležovje 17.00 za + Adolfa(obl) in ano Žnidarič
Četrtek, 8. november; Gotfrid, škof:
7.00 za + Marijo Rengeo - gregorjanske maše
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DJŠ 10.00 za vse + Hircijeve iz Hraščič
18.00 za + duhovnika Martina Vöröš
za izbiro zveličavnega poklica
Dokležovje 17.00 za + Terrezijo Horvat
Petek, 9. november; Posvetitev lateranske bazilike:
7.00 za + Marjeto Maučec
za + Katarino Mlinarič
za + Marijo Rengeo - gregorjanske maše
kapela DJŠ 17.00 za + Janeza Škafar
Dokležovje 17.00 za + Pavla Brunec
Sobota, 10. november; Leon Veliki, papež:
7.00 za + očeta Jožefa (obl), stare starše Jožefa in Marijo Maučec
za + Marijo Rengeo - gregorjanske maše
Bratonci 8.00 za + Ludvika Ambruž (obl)
kapela DJŠ 17.00 za + Martina Mesarič
Dokležovje
8.30 za + Martina, Ano in Marijo Balažic

Nedelja, 11. november; 32. med letom:

7.00 za + Franca (obl) in Verono Jerebic iz Bratonec
za + Martina in Katarino Mesarič, ter brata Martina
8.30 za + Rozalijo in Vincenca Sraka (obl), Alojza Vöröš iz Bratonec
za + Jožefa Škafar (2. obl) in starše Lebar
za + JožefaRežonja (obl)
10.00 za + za žive in + farane in dobrotnike beltinske cerkve
za + Marijo Rengeo - gregorjanske maše
18.00 za + Uršolino in Štefana Škafar iz Ižakovec
za + Karla Sraka, negove starše, brate in sestro
Dokležovje
8.00 za + Marijo Gavez
10.00 za + Slavico Tkalec
Ponedeljek, 12. november; Jozafat Kunčevič, škof:
7.00 za + Marijo Horvat
za + Cirila Perša
za + Marijo Rengeo - gregorjanske maše
kapela DJŠ 17.00 za + Štefana Gelda
Dokležovje 8.00 za + Martino Antolin
6|

Torek, 13. november; Stanislav Kostka, redovnik:
7.00 za + Alojza Puklavec
za + Jožefa Pozderec
za + Marijo Rengeo - gregorjanske maše
kapela DJŠ 17.00 za + Jožefa Balažic
Dokležovje 8.00 za + Terrezijo Horvat
Sreda, 14. november; Lovrenc O'Toole Irski, škof:
7.00 za + Tomaža Brica
za + Marijo Rengeo - gregorjanske maše
za + Jožefa Kociper
kapela DJŠ 17.00 za + Matijo Mlinarič
Dokležovje 8.00 za + Pavla Brunec
Četrtek, 15. november; Albert Veliki, škof:
7.00 za + Stanislava Zver (30. dan)
za + Marijo Rengeo - gregorjanske maše
za + Antona Ülen
DJŠ 10.00 za + Elizabeto Horva
18.00 za + Štefana Jerič iz Ižakovec
Dokležovje 8.00 za + Jožefa Jerič (obl) in sestro Majdo
Petek, 16. november; Marjeta Škotska, kraljica:
7.00 za + Matildo Bernjak (30. dan)
za + Marijo Rengeo - gregorjanske maše
za + Anico Stanko
kapela DJŠ 17.00 za + Milana Špilak (9. obl)
Dokležovje 8.00 za + Dušana Zrim (obl)
Sobota, 17. november; Elizabeta Ogrska, redovnica:
7.00 za + Ivana in Katarino Sreš, Ervina in Ano Vedenik iz Bratonec
za + starše Marič, brate Antona, Jožefa, Matijo iz Gančan
za + Marijo Rengeo - gregorjanske maše
Melinci 8.00 za + Katarino Jerebic in + Jerebicove
kapela DJŠ 17.00 za + Andreja Horvat
Dokležovje 8.30 za + Martino Antolin

Nedelja, 18. november; 33. med letom:

7.00 za + Štefana Forjan, njegove starše in stare starše
za + Martina in Matildo Sraka iz Gančan
za vse + Maučecove iz Gančan 126
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8.30 za + starše Slavic in brata Stanislava
za + Jožefa Mesarič in Bernardo iz Lipovec
10.00 za + Marijo Rengeo - gregorjanske maše
za + Ano Krauthaker (obl)
18.00 za žive in + farane in dobrotnike beltinske cerkve
za + Simona Jerebic iz Ižakovec
Dokležovje
8.00 za + Janeza Brunec (obl)
10.00 za +Miro, Majdo in rodbino Tratnjek

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 torek, 31. oktobra čistijo in krasijo cerkev verniki iz Melinec
V petek, 9. novembra čistijo in krasijo cerkev verniki iz Bratonec
V petek, 16. novembra čistijo in krasijo cerkev verniki iz Beltinec
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