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24 december 2017

Jezus se rodi v naš svet, v naš čas…
Sveto ljudstvo je hrepenelo po Odrešeniku. Ali
hrepenimo po Njem tudi mi? Smo še lačni odrešenja in boljšega sveta ali zgolj daril, lučk in
obilice praznične hrane? Se ob tej podivjani podobi božiča, ki nam jo vsiljuje svet, še premoremo ustaviti ob resnični skrivnosti rojstva Boga
in ob tem zahrepeneti po njegovi Ljubezni? Potrebno se bo odreči marsičemu; verjetno bomo
tudi mi v očeh sveta vedno bolj čudni in naivni,
kot je bil Jožef. A le tako bomo tudi mi lahko sodelovali pri postavljanju odra, na katerem bomo
videli zveličanje sveta.
Vsem župljanom naše župnije želimo blagoslovljene Božične praznike in vse dobro v prihajajočem letu 2018.

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

Zahvala
Naša župnijska cerkev dobiva novo preobleko. Vsak dan je lepša. Rad bi se ob tej
priložnosti zahvalil vsem vam, ki ste in še
v teh dneh darujete za obnovo župnijske
cerkve. Prav tako bi se rad zahvalil vsem
tistim, ki ste žrtvovali svoj čas za to, da
ste zbirali denar po domovih naše župnije, ki ste tako velikodušno priskočili na
pomoč s ﬁzičnim delom, pri izdelavi tlaka, raznih zidarskih delih, pri čiščenju.
Vsem naj bo Bog velik plačnik.

Na štefanovo, 26. decembra, pri maši
ob 10. uri bomo blagoslovili naše kolednike, ki bodo nosili blagoslov po hišah
v teh prazničnih dneh. Lepo jih sprejmite
in hvala vnaprej za vašo podporo slovenskim misijonom. Na praznik treh kraljev
pa bodo k večerni sveti maši prinesli koledniki zbrane darove.
Na števanovo ob 19. uri pa ste na srečanje v župnijski dom vabljeni mladi, ki bi
stregli na novi maši Aljaža Baša iz Beltinec.
ŽUPNIJSKA PISARNA:
V nedeljo, 31. decembra, zaključujeOdprta: ob ponedeljkih, torkih,
mo letošnje leto. Kot vsako leto se bomo
sredah in četrtkih 9.00 - 11.00
ure, prav tako pa pred in po svetih Bogu zahvalili za vse prejete dobrote z zahvalno sveto mašo ob 18. uri. Lepo vamašah. V sredo in četrtek smo
bljeni na hvalodavanje.
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
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Na prvi petek v mesecu januarju so vabljeni birmanci k večerni sveti maši.
Na drugo adventno nedeljo smo zbrali
195 eur prostovoljnih darov za obnovo
župnijske cerkve, na tretjo adventno nedeljo pa 151,60 eur.

V mesecu decembru smo darovali za obnovo župnijskih stavb:
Ižakovci 920€, Lipovci 335€, Bratonci 160€, Gančani 505€ in
Beltinci 962€. Skupaj 2882€. Bog plačaj vsem za Vaš dar za
obnovo cerkve. Obračun za zbiranje po domovih in skupni letni obračun bo podan v naslednjem župnijskem listu.
Bog plačaj tudi mnogim podjetnikom iz naše župnije, ki so
se s svojim darom z nakazilom na transakcijski račun odzvali
našemu vabilu za darovanje za obnovo župnijske cerkve. Naj
bo Bog bogat plačnik in podarja svoj blagoslov na njihovo delo
in njihova podjetja.
Odprli smo posebni TRR, samo za obnovo župnijske cerkve:
številka je: SI56 0234 8026 2386 931
Spoštovani župljani in občani Beltinske župnije
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.
BA iz Škofje Loke je daroval 320 eur za obnovo cerkve. Bog plačaj.
Informacija:
Na decembrski rekolekciji duhovnikov v Kančevcih me je duhovnik, beltinski rojak g. Jožko Vinkovič vprašal, če so resnične govorice, da sem si z denarjem, ki ga zbiramo za obnovo
cerkve kupil novi avto. Kličejo ga namreč mnogi ljudje iz Gančan, Lipovec in Bratonec, da ima beltinski župnik novi avtomobil. To seveda ni res. Avtomobil, ki ga imam je letnik 2009
in sem ga kupil leta 2013. Ima prevoženih 336.000 km. Če pa
kdo misli, da je nov in bi ga rad kupil, mu ga prodam za ceno
novega s popustom. In vsi tisti, ki hranijo svojo dušo s takimi
izmišljotinami – blagoslovljene praznike in vse dobro v novem
letu vam želim.
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Mašni nameni od 25. decembra 2017 do 14. januarja 2018
Ponedeljek, 25. december; BOŽIČ - GOSPODOVO ROJSTVO:
7.00 za † duhovnika Ivana Škafar iz Bratonec
za † Olivera in Anito Lauš
8.30 za † Stefana Hirci in ženo Rozalijo
za † in žive člane Petrovskega društva
za † starše Štefana in Rozalijo Maučec iz Gančan
10.00 za † starše Belo in Marijo Seči iz Gančan
za † očeta Štefana Seršena in Alojza Vöröša
za † s. Marijo Ano Jezusovo (Zdanka Avsec)
18.00 za † družino Smej, Kavaš
za † Terezijo Vöröš - gregorjanske sv. maše
Torek, 26. december; Štefan, diakon in prvi mučenec:
7.00 za † Štefana Škarjotin † Katarino Kavaš iz Melinec
za † očeta Štefana, duhovnika Štefana Vöröš in moža Štefana Hajduk iz Bratonec
8.30 za † Štefana Rengeo iz Lipovec
za † starše Ludvika in Marto Tratnjek, ter štiri sestre in
brata
za † moža Matijo Krapec iz Ižakovec (5. obl.) in sina Matijo
10.00 za † Marti in sina Štefana Zorko iz Gančan
za † Andreja Kerčmar iz Beltinec (4. obl.)
18.00 za † moža Ivana Vegič (obl.)
za † Terezijo Vöröš - gregorjanske sv. maše
Sreda, 27. december; Janez, evangelist in apostol:
7.00 za † starše Matija in Terezijo Karoli iz Beltinec
za † starše Jožefa in Marijo Lipič, ter strica Mirka in teto
Nado
za † Terezijo Vöröš - gregorjanske sv. maše
18.00 za † Angelo Čulibrk (30. dan)
za † starše Franca in Rozalijo Šaruga, brata Franca, ter
Antona in Heleno Ivanuša (umrla v Avstriji)
Četrtek, 28. december; Nedolžni otroci, mučenci:
7.00 za † moža Pozderec Janeza, brata Štefana in sestro Marijo
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za † Terezijo Vöröš - gregorjanske sv. maše
DJŠ 10.00 za † Ferija in Katarino Jerič
18.00 za † Milana Škafar (30. dan)
za † starše Štefana in Marijo Majcen, ter tri brate iz Melinec
Petek, 29. december; Tomaž Becket, škof in mučenec:
7.00 za † starše Kolbl in štiri brate iz Bratonec
za † Terezijo Vöröš - gregorjanske sv. maše
za † Terezijo Maroša
18.00 za † starše Prelog, hčerko Brabaro, ter sestro Gabrielo
Pertoci
za moža in očeta Ivana Šarkanj in Mariji v zahvalo za 80
let življenja
Sobota, 30. december; Feliks I., papež:
7.00 za † Terezijo Vöröš - gregorjanske sv. maše
za † Jožefa Smodiša
18.00 za † mamo Hedviko Miholič (obl.) in brata Štefana iz Lipovec
za † mamo (obl.), očeta, brata in sestro Krauthaker iz Lipovec
Melinci 8.00 za † Marijo Jelen
Nedelja, 31. december; Sveta družina:
7.00 za žive in † farane in dobrotnike beltinske cerkve
8.30 za † Silvestra Ružič
za † starše Škafar, sestro Marijo in brata Ivana iz Lipovec
10.00 za † moža Štefana Žižek, njegove starše in starše Rengeo
Janeza in Katarino, ter brata Janeza
za † starše in stare starše Novak in Karas
18.00 za † Jožefa in Ano Sobočan iz Gomilic
za † starše Slavic in brata Stanislava
za † Marijo Jerebic
za † Jožico Sekolovnik
Ponedeljek, 1. januar; Marija, sveta Božja Mati:
8.30 za † Franca Novak
za † Terezijo Maroša
10.00 za † Janka Karba
18.00 za † Stanko Žalig
za † Mario Zver
Torek, 2. januar; Bazilij Veliki in Gregor Nacianški, škofa
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in cerkvena učitelja:
7.00 za † Marijo Karoli (1. obl.)
za † Magdaleno Novak
18.00 za † Rudolfa Cipot
za † Marijo Antolin
Sreda, 3. januar; Presveto Jezusovo ime:
7.00 za † Rozalijo Nedeljko
18.00 za † moža in očeta Jožefa Bernjak iz Ižakovec, ter njegove
brate in tri sestre
za † Jožefa Smodiš
Četrtek, 4. januar; Angela Folinjska, redovnica:
7.00 za † Marijo Jelen
za † Terezijo Maroša
DJŠ 10.00 za † Franca Novak
18.00 za † s. Gracijano Forjan, dar nečakinja Anica
za † moža in očeta Alojza Kavaš in starše Ano in Jožefa Gjerek
iz Beltinec
Petek, 5. januar; Emilijana (Milena), devica:
7.00 za † brata Alberta (obl.) in starše Marjeto in Štefana Virag
za † Marijo Antolin
za † Martina Horvat
18.00 za † Janko Karba
za † Rudolfa Cipot
Sobota, 6. januar; Gospodovo razglašenje - Sv. Trije Kralji:
7.00 za † Marijo Jerebic
za † Marijo Zver
9.00 za † starše Vinčec
za † Jožico Sekolovnik
18.00 za † Martina Zver iz Ižakovec (8. obl.)
za Štefana in Hermino Baligač (obl.)
za † starše Ano in Viktorja Škafar, ter brata Franca iz Lipovec
Melinci 8.00 za † Rozalijo Nedeljko
Nedelja, 7. januar; nedelja Jezusovega krsta:
7.00 za † Marijo Žižek in Evgena iz Gančan
za žive in † farane in dobrotnike beltinske cerkve
8.30 za † očeta Jožefa (1. obl.), mamo Rozalijo Erjavec, ter
Matijo in Ano Zadravec iz Melinec
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za† s. Marijo Ano Jezusovo (30. dan)
10.00 za † Marijo Zadravec in starše Potec
za † starše Ignaca in Ano Glavač iz Melinec, brata Joževa in
Ignaca, ter sestri marijo in Ančko
18.00 za † Ignaca Hozjan in vse † Zverove iz Nedelice
za † Karla Mesariča (obl.)
Ponedeljek, 8. januar; Severin Noriški, opat:
7.00 za † Jožefa Smodiš
za † Alojza Žižek
18.00 za † Marijo Jelen
za † Martina Horvat
Torek, 9. januar; Hadrijan, opat:
7.00 za † Marijo Antolin
za † Ano Majc
18.00 za † Franca Novak
za † Janka Karba
Sreda, 10. januar; Gregor Niški, škof:
7.00 za † Terezijo Maroša
za † Vero Bakan
18.00 za † Rudolfa Cipot
za † Rozalijo Nedeljko
Četrtek, 11. januar; Pavlin Oglejski, škof:
7.00 za † Marijo Antolin
za † Marto Farkaš
DJŠ 10.00 za † Jožefa Smodiš
18.00 za dušno in telesno zdravje Anice
za † Ano Majc
Petek, 12. januar; Tatjana, mučenka:
7.00 za † Marijo Jelen
za † Marijo Zverf
18.00 za † Smodiš Jožefa (obl.)
za † Dragico Horvat
Sobota, 13. januar; Hilarij, škof:
7.00 za † Marijo Jerebic
za † Terezijo Maroša
18.00 za † Majdo Holcman iz Ižakovec (30. dan)
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Bratonci 8.00 za † Ano Maučec (obl.)
Nedelja, 14. januar; 2. nedelja med letom:
7.00 za žive in † farane in dobrotnike beltinske cerkve
8.30 za † Vero Bakan
za † Štefana Novak
za † Martina Horvat (30. dan)
10.00 za † Pintarič Rozalijo in Jožefa iz Beltinec
za † moža in očeta Ivana Raduha (obl.), negove starše in
starše Kociper
18.00 za † moža in očeta Martina Mesariča (2. obl.) iz Beltinec

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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