Sedem knjig
Zbranih del
Lojzeta Kozarja:
Materina ruta, Premakljivi svečnik, Takšen prag,
Pajkova mreža, Nema piščalka, V Porabju
doma, Neuničljivo upanje.
Možno je dobiti tudi podobice z molitvijo za
Kozarjevo beatifikacijo.
VSA MOJA
LJUBEZEN
Na voljo je tudi knjiga
Lojzeta Kozarja ml. Vsa
moja ljubezen, ki z
besedo in sliko
predstavi življenje in
delo Božjega služabnika
Alojzija Kozarja.

Župnija Svete Trojice
Odranci

Kozarjev sklad
Vsi, ki želite postopek podpreti s
svojimi darovi, ste vabljeni, da
darujete za Kozarjev sklad, ki je
namenjen kritju osnovnih stroškov
postopka za kanonizacijo. Svoj dar
lahko nakažete na račun Župnije
Odranci, Trg Lojzeta Kozarja 1,
9233 Odranci
TRR: SI56 2490 0900 4620 935,
odprt pri NOVA KBM D.D.
BIC-SWIFT: KREKSI2X
Namen: Kozarjev sklad
Sklic: SI00 29

Bog povrni za vsak vaš dar!

Knjižni dar
Predvideni dar za knjigo je 9
eur. S tem knjižnim darom
podpirate prizadevanje za
postopek kanonizacije Božjega
služabnika Alojzija Kozarja.

Župnija Odranci
Trg Lojzeta Kozarja 1
9233 Odranci
www.odranci.zupnija.info
tel.: 02/570 11 81
Lojze Kozar ml., župnik
E-mail: alojzij.kozar@rkc.si

Kozarjeva
zbrana dela
BOŽJI SLUŽABNIK
ALOJZIJ KOZAR 1910-1999
Lojze Kozar je bil rojen v Martinju na Goričkem 11.
novembra 1910, krščen pa naslednjega dne v župnijski
cerkvi na Gorenjem Seniku, ki je danes v Porabju na
Madžarskem. Po gimnaziji v Murski Soboti ter na
Ptuju se je v mariborskem bogoslovju pripravljal za
duhovniški poklic. 5. julija 1936 je bil v Mariboru
posvečen v duhovnika. Kaplansko službo je opravljal v
Trbovljah, v Hrastniku, v Brežicah, v Turnišču, v
Hosszuperesztegu in v Kermedinu (Körmendu) na Madžarskem. Po vojni je nekaj
mesecev služboval v župniji Velika Polana. Od 1. novembra 1945 je deloval v
Odrancih. Organiziral je življenje nove župnije in skupaj z verniki po težkih
preizkušnjah uspel zgraditi cerkev Svete Trojice. Kljub pritiskom s strani takratne
oblasti je ostal pokončen in zvest Cerkvi. Lojze Kozar je bil »zavzet dušni pastir,
odličen vzgojitelj, graditelj cerkva, pisatelj s srcem, glasbenik s posluhom,« kakor
piše na spomeniku pred odransko župnijsko cerkvijo. Zavzeto je sodeloval tudi
izven župnije, v lendavski dekaniji, v mariborski škofiji in v Cerkvi na Slovenskem.
Za svoje delo je prejel več nagrad in odlikovanj, tudi odličje sv. Cirila in Metoda in
Trubarjevo plaketo. Umrl je 29. aprila 1999 v Odrancih, kjer je tudi pokopan.
Decembra 2015 se je zanj začel postopek za beatifikacijo in od takrat se imenuje
Božji služabnik.

www.skofija-sobota.si/bozji-sluzabnik-alojzij-kozar_5838

Lojze Kozar
Neuničljivo upanje
Prvi del knjige je Kozar napisal že kmalu
po 2. svetovni vojni, vendar takrat ni bil čas za izidi
knjige, ki prikaže vso podlost povojne komunistične
oblasti. Z vsemi sredstvi si je oblast prizadevala zatreti
nastajajočo župnijo Odranci, a ljudje se niso dali.
Povezani med seboj in z Bogom so skupaj s svojim
župnikom šli preko vseh ovir in cilj dosegli. Upanje, ki je
naslonjeno na Boga, je zares neuničljivo. Knjigo je
profesor Jože Zadravec označil kot listina stoletja.
Literarna pripoved se povezuje z dokumenti in nam
približa dogajanje ne le v Odrancih, temveč v Sloveniji
nasploh. Knjiga Neuničljivo upanje je decembra 2016
izšla kot tretji ponatis in kot 7. knjiga Kozarjevih
zbranih del, ki jo je izdala Župnija Odranci.

V PORABJU DOMA
Knjiga V Porabju doma vsebuje
trideset zgodb, ki so razdeljene v
pet poglavij: Iz otroštva, Ob
rekah babilonskih, Življenje ob
meji, Turški škorenj in O Porabju
in Porabcih. Msgr. Lojze Kozar
je zgodbe objavljal v Stopinjah, v
Mohorjevem koledarju, v Domu in svetu in
drugje. Zdaj so zbrane v knjigi, ki je posvečena
Slovencem v Porabju, ker so vredni našega
občudovanja. Kakor zvemo iz objavljenih zgodb
v tej knjigi, so šli skozi mnoge težke preizkušnje
in so še danes tukaj. Naj knjiga in njen avtor
pomagata, da bodo Slovenci ostali v Porabju
doma, kjer naj še stoletja odmeva
slovenska beseda in slovenska pesem.

PAJKOVA MREŽA
Dekle Veronika zapusti
domači kraj in odide v
Francijo za zaslužkom.
Sreča se z mnogimi
preizkušnjami, kakor so se
z njimi srečevali mnogi
naši zdomci. A Veronika
ima srečo. Končno se vrne v domači kraj,
kjer jo čaka Jožef, s katerim začneta
uresničevati skupne sanje. A to življenje
je en sam napor, en sam nepretrgan trud
na skopi zemlji, ena sama
nepretrgana žrtev, toda tudi ena
sama nepremagljiva ljubezen.

NEMA PIŠČALKA
Knjiga Nema piščalka je
izjemna, ker združuje
lepoto besed in lepoto
slik. V prvem delu so
objavljene Kozarjeve
pesmi. Razporejene so v
tri sklope: Objavljene
pesmi (17), Neobjavljene pesmi (3) in
Osnutki (8). Kozarjeva Nema piščalka
poje o tem, kar je lepo, dobro in trajno.
Drugi del knjige je prava paša za oči.
Natisnjenih je 65 risb in slik, ki jih je
naslikal Lojze Kozar kot gimnazijec ali
kasneje. V prvem delu so objavljene
barvne slike, v drugem pa risbe s
svinčnikom in črnilom. Kozarjeva Nema
piščalka poje o svetu, ki je
ena sama dobrotna Božja
dlan.

TAKŠEN PRAG
Vdovec Janoš se je
znova poročil in s tem se
je začelo trpljenje za
njegova otroka Franceka
in Treziko. Mačeha ju
ni marala in pri hiši je
šlo vse le navzdol.
Kozar se je poglobil v duševnost otrok in
mojstrsko opisal predvsem svet trpečega
otroštva. Tudi Janoša je vodil skozi
zunanje in notranje boje, da je končno
mirno obležal na domačem pragu,
o katerem so ljudje že nekdaj
rekli, da je tam pač takšen prag.

Zbrana dela Lojzeta Kozarja

PREMAKLJIVI
SVEČNIK
Roman spregovori o
dveh duhovnikih, od
katerih eden zapusti
duhovniško službo, drugi
pa vztraja, se daruje,
premaguje ovire. Ves je
vpet v življenje, stoji sredi življenja in
najbolj opravlja svoje poslanstvo, ko
trpi. Končno tudi prvi duhovnik spozna,
da je zapisan na ljubečo božjo dlan.
Roman prikaže čas in razmere v
desetletjih po drugi svetovni vojni, ko
je bila vera zaničevana, a so vendar v
tem času zrasli pogumni in dobri ljudje.

MATERINA
RUTA
Starec Miška pripelje v
domačo vas Pejpa,
dečka brez staršev in se
tako naveže nanj, da ga
obdrži kar pri sebi. Z
vso ljubeznijo skrbi
zanj, tako da deček v njem dobi očeta
in mater. To je čas burnih dogodkov 1.
svetovne vojne, ki pljusknejo tudi v
odmaknjeni svet ob Srebrnem bregu,
kjer se zgodba dogaja. Kozar je
mojstrsko prikazal dečka Pejpa,
ki ob starcu Mišku odkriva svet
in njegove skrivnosti.

www.odranci.zupnija.info

