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Podstavek
Pri cerkvi stoji mogočna kamnita skulptura. To ni končni izdelek, to je le
podstavek za kip msgr. Lojzeta Kozarja. Zakaj smo se na seji ŽPS že lansko
leto odločili, da postavimo kip pokojnega župnika? Zaradi izjemne vloge, ki
jo je imel msgr. Lojze Kozar. Bil je zavzet dušni pastir, bolj kot drugi v njegovem času. Bil je odličen katehet in vzgojitelj, bolj kot drugi duhovniki v
tistem času. Bil je graditelj cerkva z izjemno požrtvovalnostjo in ljubeznijo.
Bil je pisatelj s srcem, ki je nagovarjal mnoga srca po vsej Sloveniji. Bil je
glasbenik s posluhom, ki je imel čut za lepoto, za blagoglasje, za sozvočje.
Skratka, bil je izjemna osebnost, ki nas nagovarja še danes.
Kip msgr. Lojzeta Kozarja v naravni velikost ustvarja umetnik akademski kipar Marjan Drev iz Skok pri Mariboru. V nedeljo, 14. novembra, ga
bo blagoslovil nadškof koadjutor msgr. dr. Marjan Turnšek. Na slovesnost
se bomo pripravili s tridnevnico, ko bo ob večerni sveti maši še kakšno duhovno in kulturno dogajanje.
Vso dogajanje Kozarjevega leta je pravzaprav podstavek. Želimo, da bi
lik msgr. Lojzeta Kozarja še bolj zasvetil vsem ljudem v naši škofiji in v
Sloveniji. Želimo, da bi vsi še bolj začutili, kako nas prvi odranski župnik
spremlja iz nebes s svojo priprošnjo pri Bogu.
Polovico sredstev za postavitev spomenika in za druge dejavnosti Kozarjevega leta smo pridobili iz evropskih skladov, drugo polovico zagotavlja
župnija s svojimi rednimi prihodki in s sredstvi, za katere prosimo vas, spoštovani odranski verniki. Na predlog Gospodarskega sveta in Župnijskega
pastoralnega sveta naj bi vsaka družina prispevala po 50 eur. Ker bodo
nekateri težko dali celotno vsoto, prosimo tiste, ki zmorejo, da darujejo
kaj več. Svoj dar lahko oddate članom ŽPS v veroučni učilnici ob sledečih
dneh: v nedeljo, 17. oktobra po rani in po velki maši, ali pa 21. novembra
in 19. decembra. Bog plati za vsak vaš dar.
»Vsa moja ljubezen Trojici velja, k Njej naj pot tebe, popotnik, pelja.«
Lojze Kozar,

Poročilo 3. seje ŽPSb
Člani ŽPS smo se v ponedeljek, 4. oktobra 2010, zbrali na tretji redni
seji ŽPS. Srečanje smo začeli s skupno molitvijo in nadaljevali z duhovno
mislijo, ko so nas z razmišljanjem o Luči obogatili naš prvi župnik.
V študijskem delu smo se posvetili temi z naslovom Karitativno delo je
poslanstvo – vera brez del je mrtva. Po zgledu Svetopisemskega prizora o
usmiljenem Samarijanu, smo razmišljali o tem, kako biti usmiljeni Samarijan danes. Naloga nas kristjanov je, da vidimo človeka, da odkrivamo
stiske. Pred kratki smo se že odzvali na poplave, ko nas je g. škof dr. Peter
Štumpf povabil, da naj darujemo za te ljudi, ki so v stiski.
Člani ŽPS, smo nato ob pogovoru v skupinah iskali možnosti in načine,
kako pristopiti do pomoči potrebnih. Strinjali smo se s tem, da je kot prvo
potrebno spoznati, da človek potrebuje najprej človeka, šele nato sredstva.
Zato lahko več naredimo, če želimo dati sebe in človeku, ki je v stiski,
posvetiti več pozornosti, ga nagovoriti, poslušati, poskušati razumeti, mu
nameniti vzpodbudno besedo. Ob tem smo odkrili kar nekaj izzivov za Župnijsko karitas, predvsem z namenom, da pomoči potrebnim pomagamo
nositi del njihovega bremena. Da bomo pa to kot župnija, kot skupnost
zmogli, je potrebno v ljudeh prebuditi čut za dobrodelnost in solidarnost
na vseh področjih.
Na seji smo govorili o konkretnih možnostih sodelovanja mladih. Prav
tako je to leto posebna priložnost, da se v aktivno življenje župnije vključite
upokojenci, ki lahko s svojim delom in zgledom naredite veliko dobrega za
sočloveka. Zato vabimo vse upokojence na srečanje, ki bo v soboto, 23. oktobra 2010 ob 15. uri v veroučni učilnici, ko se boste konkretneje dogovorili
o možnostih sodelovanja.
Konkretne stvari bo Župnijska karitas reševala sproti, mi vsi pa smo dolžni
opozoriti na potrebe, v kolikor v svoji okolici zaznamo pomoči potrebnega
človeka in mu po svojih zmožnostih pomagati.
V nadaljevanju seje smo se seznanili o poteku Kozarjevih dnevov. 100-letnico rojstva msgr. Lojzeta Kozarja, ki jo bomo obhajali 11. novembra 2010,
želimo zaznamovati s postavitvijo in blagoslovitvijo spomenika. Na ta osrednji dogodek se želimo tudi notranje pripraviti. Pokojni župnik so gotovo
naredili veliko dobrega za vsakega izmed nas, zato smo vsi prisrčno vabljeni na srečanja, ki se ob tem dogodku pripravljajo.
Na seji je bilo govora še o drugih aktualnostih in pastoralnih dogodkih v
župniji.
Klavdija Dominko

Program tridnevnice in slovesne
blagoslovitve spomenika
Četrtek, 11. november 2010
16.30 molitev rožnega venca: vodijo rože 1-10
17.00 sv. maša, ki jo bo vodil naš rojak g. Jože Hozjan
Po maši predstavitev in blagoslovitev slikarske razstave o msgr. Lojzetu Kozarju
Petek, 12. november 2010
16.30 molitev rožnega venca: vodijo rože 11-20
17.00 sv. maša, ki jo bo vodil naš rojak dr. Š. A. Ferenčak
Po maši pričevanje msgr. Lojzeta Kozarja - ogled DVD Korenine mojega življenja
Sobota, 13. november 2010
16.30 molitev rožnega venca: vodijo rože 21-28
17.00 sv. maša, ki jo bo vodil generalni vikar msgr. Franc Režonja
Po maši predstavitev novo izdanih knjig: Materina ruta, Vsa moja ljubezen
Nedelja, 14. november 2010
8.00 sv. maša
13.30 molitvena ura (ob življenjski poti msgr. Lojzeta Kozarja)
14.30 sv. maša, ki jo bo vodil msgr. dr. Marjan Turnšek ob sodelovanju škofa msgr.
dr. Petra Štumpfa in duhovnikov Po maši blagoslovitev spomenika

Pastoralni dogodki
17. oktober 2010 ob 14. uri v telovadnici OŠ – Kozarjevi dnevi z naslovom
Odimo spejvat, kjer bodo nastopile skupine ljudskih pevcev in drugih skupin, ki bodo zapeli pesmi, ki jih je uglasbil ali priredil msgr. Lojze Kozar.
Odranski glasbeniki pa bodo zaigrali na instrumente, na katere je igral
pokojni župnik.
20. oktober in 3. november 2010 ob 17. uri – Svetopisemske urice za najmlajše. Prisrčno vabljeni!
21. oktober 2010 – Halasov romarski shod v Veliki Polani. Ob 16.30 molitvena ura, ob 17.00 sveta maša. Avtobus odpelje izpred cerkve ob 16. uri.
24. oktober 2010 - Misijonska nedelja. Škofijsko srečanje v Bogojini ob
15.00.
1. november 2010 – Vsi sveti. Sv. maša ob 8. in 10. uri. Ob 14. uri molitev
za rajne, najprej v cerkvi, nato na pokopališču. Zberemo se ob osrednjem
križu, nato družine molijo vsaj eno desetko rožnega venca pri grobovih
svojcev. Priložnost za sv. spoved bo od 16. ure dalje. Ob 18. uri molimo v
cerkvi rožni venec za rajne. Lepo vabljeni!
2. november 2010 - Verni rajni. Na ta dan so tri sv. maše: ob 7.00, ob 7.30
in zvečer ob 18. uri. Po večerni maši bo seja ŽPS.
4. november 2010 ob 18. uri – Češčenje pred Najsvetejšim.
5. november 2010: prvi petek, obisk bolnikov po domovih. Dragi verniki, bolnikom in ostarelim omogočite srečanje z Jezusom.
7. november 2010 – Zahvalna nedelja
11. november 2010 – 100-letnica rojstva msgr. Lojzeta Kozarja, začetek
tridnevnice pred osrednjo slovesnostjo, blagoslovitvijo kipa.

Zakrament sv. krsta so prejeli:
15. Lea Kociper
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Pregled
verskega
življenja v župniji
za september:

V večnost so odšli:
12. Kristina Marič. Rodila se je 20. julija 1945 v
Škafarjevi družini očetu Ivanu in materi Mariji. Odraščala je ob petih bratih in
sestrah. Kot dekle je odšla za zaslužkom na
Gorenjsko, nato v Avstrijo, kjer je delala osemnajst let. Leta 1967 se je poročila z Viktorjem
Maričem in se nato veselila sina Marjana in hčerke
Marjane. Ob skrbi za družino je našla čas tudi za
župnijo, saj je kar nekaj let bila zavzeta članica ŽPS. Po
težki bolezni je vdana v Božjo voljo umrla 2. septembra,
naslednji dan smo jo v velikem številu pospremili k večnemu počitku.
13. Martin Ferenčak. Oče Ivan in mati Marija sta podarila
življenje sedmim otrokom, med njimi je bil tudi Martin, rojen 14. novembra 1936. Že kot šolar je služil pri premožnih
kmetih na Cvenu in Grlavi. Kasneje je odšel na Gorenjsko,
kjer je opravljal sezonska dela. Poročil se je z Agico Bernjak
z Gornjih Slaveč. Martin je v življenju doživljal težke preizkušnje. V nesreči pri gradnji cerkve je izgubil očeta, umrl je sin
Zdenko, čez pet let še mlajši sin Martin, za tem je umrla tudi
žena. Čez nekaj let se je poročil z Marijo Dravec in tudi zanj
so se začeli nekoliko lepši časi. Toda nenadna smrt ga je 16.
septembra iztrgala iz naše srede.
Priprava na sv. krst – Priprava v župniji poteka vsak zadnji ponedeljek v mesecu ob 19. uri. Srečanja bodo: 25. oktobra, 29. novembra. Vabljeni starši in botri. Starši prinesejo družinsko knjižico in otrokov rojstni
list. Botri, ki niso iz naše župnije, prinesejo potrdilo iz svoje župnije. Poleg
priprave doma je predvideno še eno skupno srečanje za starše na dekanijski ravni (ob 19. uri). Možnosti: prvi ponedeljek v mesecu v Beltincih, drugi
četrtek v Turnišču, tretjo soboto v Lendavi.

List neuničljivega upanja.

Izdaja: Župnija Odranci, Panonska 48, 9233 Odranci
Odgovarja: Lojze Kozar, župnik. Tel: 570 11 81; 031 650 770
http://www.skofija-sobota.si/zupnija/odranci/

