Leto: VI

Številka: 9

November 2010

Pogled na cesto
Kip msgr. Lojzeta Kozarja, delo akademskega kiparja Marjana Dreva, stoji na podstavku na Trgu Lojzeta Kozarja. Prvi odranski župnik
msgr. Lojze Kozar so zdaj še bolj opazno med nami. Gledajo na cesto, gledajo na naše poti, spremljajo naše življenje. Ni jim vseeno,
kam vodijo naše poti, kako živimo, kaj se z nami dogaja. Ni jim vseeno, če gremo v cerkev ali pa mimo nje, če se trudimo biti dobri ali pa
smo dobroto pregnali iz svojega srca. Gledajo zaskrbljeno, resno, pa
vendar dobrohotno, z upanjem. V desnici držijo knjigo. To je znamenje njihove duhovniške službe, ko so oznanjali evangelij. To je tudi
znamenje njihove pisateljske in uredniške dejavnosti. Odranskim
vernikom in vsem drugim ljudem so podarjali svoje besede, bogastvo
svojega duha. Knjiga je znamenje modrosti, s katero so nas usmerjali v življenje. Z levico kažejo na cerkev. Levica je skoraj pretirano
velika, a to zato, da je ne spregledamo. Kajti to je bilo in je bistveno
poslanstvo pokojnega župnika: usmerjanje k Bogu, k Njemu, ki je
bil in je vsa njihova ljubezen.
Okolica spomenika še ni urejena. V načrtu je, da se na prostoru
do župnišča uredi spominski park, v katerem bo prikazana zgodovina Odranec in dejavnosti pokojnega župnika. To je delo za prihodnje
leto ali kasneje.
Odranci s kipom msgr. Lojzeta Kozarja stopajo na višje in vidnejše
mesto ne le v Prekmurju in Škofiji Murska Sobota, temveč v Sloveniji in še širše.
Iskrena hvala vsem, ki ste s svojim darom, delom ali drugim prizadevanjem pomagali k postavitvi kipa.
Lojze Kozar
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Poročilo 4. redne seje ŽPS
Člani ŽPS smo se v torek, 2. novembra 2010, zbrali na 4. redni
seji ŽPS. Po pozdravu g. župnika vsem navzočim smo skupaj zmolili
desetko rožnega venca za rajne. Sledil je pregled zapisnika in njegova
potrditev.
Večji del srečanja smo namenili načrtovanju osrednjega
dogodka Kozarjevega leta, to je slovesnosti ob blagoslovitvi spomenika
msgr. Lojzeta Kozarja, na katerega se želimo pripraviti s tridnevnico.
Po skupnem načrtovanju poteka dogodkov smo si razdelili naloge
glede organizacije in izvedbe programa. Ob tej priložnosti želimo
pred cerkvijo pogostiti vse udeležence, zato prosimo gospodinje iz
Jugovske, Kovaške, Mladinske in Mlinske ulice, za pripravo peciva.
Le-to lahko prinesete na župnišče v nedeljo, 14. novembra 2010
med 9. in 10. uro. Bog plati za vaš trud in prispevek.
Člani ŽPS bomo v teh dneh družinam naše župnije v spomin
na ta veliki dogodek ponesli vabila.
Na seji smo govorili tudi o načrtovanju drugih pastoralnih
dogodkov naše župnije, med drugim o obdarovanju otrok ob godu
sv. Miklavža. To bo v soboto, 4. decembra 2010. Pri sveti maši bodo
sodelovali otroci 1. in 2. razreda skupaj s svojimi starši. Program
miklavževanja za ostale razrede bo pripravila Župnijska karitas, ki
bo tudi letos poskrbela za obdarovanje otrok. Srečanje za starše
predšolskih otrok, na katerem se bodo seznanili, kako naj se
pripravijo na srečanje z Miklavžem, bo v nedeljo, 21. novembra
2010 po rani maši.
Poročila o pastoralnih dogodkih in napovedi lahko spremljate
na spletni strani župnije: www.skofija-sobota/zupnija/odranci.
Klavdija Dominko

Pastoralni dogodki
 Svetopisemske urice bodo v sredo, 17. novembra in 1. decembra
2010 ob 17. uri. Lepo vabljeni!
 Halasov romarski shod v Veliki Polani v nedeljo, 21. novembra.
Ob 17.00 sveta maša, 16.30 molitvena ura. Avtobus odpelje
izpred cerkve ob 16. uri.
 Teden Karitas: 21.-28. november. Župnijska karitas bo
organizirala zbiranje darov v četrtek, 25. novembra.
 ADVENT - 1. adventna nedelja: 28. november 2010. Mladi
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iz župnije Kotlje bodo ponudili božične voščilnice, ki jih sami
izdeljujejo.
Češčenje Najsvetejšega bo v četrtek, 2. decembra 2010 ob 18.
uri.
Prvi petek – 3. december: obisk bolnikov po domovih. Dragi
verniki, bolnikom in ostarelim omogočite srečanje z Jezusom.
Obdarovanje otrok ob godu sv. Miklavža bo v soboto, 4.
decembra.
5.12.2010: pri sveti maši sodelujejo veroučenci 7. razreda.
Praznik Brezmadežne – v sredo, 8. decembra 2010. Svete maše
bodo ob 8. in ob 17. uri.
Kozarjevi dnevi - v soboto, 11. decembra 2010.
Priložnost, ko boste lahko oddali svoj dar za spomenik, bo v
nedeljo, 21. novembra 2010 po obeh sv. mašah.
Društvo čebelarjev. Ob godu sv. Ambroža bodo v nedeljo,
12. decembra 2010, pri sv. maši sodelovali člani čebelarskega
društva.
Pregled verskega življenja v župniji za oktober:

Zakrament sv. krsta so prejeli:
15. Aljoša Sovič
16. Vito Kramberger
V večnost so odšli:
15. Kristina Virag. Rojena je bila očetu Štefanu Antolinu
in materi Vilmi. Imela je dve sestri. Kot dekle je delala v
Nemčiji in v Baranji. Leta 1946 se je poročila z Vinkom
Viragom. V zakonu se jima je rodilo osem otrok, ena hči je
umrla v ranem otroštvu. Z možem sta lepo skrbela za
otroke in jim pomagala na poti v samostojnost. Mati
Kristina je bila verna in je ta dar prenašala tudi na otroke.
Rada se je srečevala z Jezusom v molitvi in v zakramentih. Zadnje in
dokončno srečanje je doživela 19. oktobra, naslednji dan smo jo
pospremili k večnemu počitku.
16. Elizabeta Marič. 2. maja 1936 sta oče Andrej Raduha
in mati Ana dobila hčerko Elizabeto. Ker je pri dveh letih
starosti ostala brez staršev, sta jo posvojila zakonca
Kreslin. Leta 1952 se je poročila z Jožetom Nedelkom. Po
sedmih letih zakona je ostala sama s tremi hčerami. Leta
1961 se je poročila z Ivanom Maričem. Rodila sta se še dva
sinova. Kljub dolgoletni bolezni je vztrajala in pomagala
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svojim bližnjim. Moč je
zajemala iz povezanosti
z Bogom v molitvi in sveti
maši. Umrla je 30. oktobra
na svojem domu. Zadnjega
oktobra je bil njen pogreb.

Besede msgr. Lojzeta
Kozarja:

Bog nas ima rad in nam je nedeljo dal za počitek,
da si naberemo moči za naslednji teden in vsaj v
nedeljo odložimo svoje vsakdanje skrbi. (Njene postaje)

Veseli se, da te mrzla voda pri umivanju zbistri in reši
zaspanosti. Prisluškuj, kako lepo ti škriplje sneg pod
nogami, ko greš v šolo, kakor bi ti sto mačk pritajeno godlo
na tvojo pot. Čudi se grozdu črnih kavk, ki so preždele vso noč
v hudem mrazu na veji in jim njihove drobne nožice niso niti
ohromele. (Njene postaje)
»Če bi se kdaj poglobil v to, kakšna vrednota je Bog, kakšna brezmejna
ljubezen in dobrohotnost, ti srce ne bi dalo, da bi se odvrnil o njega.«
(Njene postaje)
»Bog je resnica, pravičnost, usmiljenje, brezmejna dobrota. Najlepše
je o njem povedal apostol Janez, ko je rekel: Bog je ljubezen. (Njene
postaje)
Toda božjo sled je treba videti. Odkrijemo jo s strmenjem nad vsem,
kar nas obdaja. Odkrijemo jo v hrepenenju po lepoti in resnici. Seveda,
dokler sami sebe ne uravnamo v to smer, hodimo mimo sledov kot
slepci. (Njene postaje)
Priprava na sv. krst – Priprava v župniji poteka vsak zadnji ponedeljek v mesecu ob 19. uri. Srečanja bodo: 29. novembra, 27. decembra. 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, Trg Lojzeta Kozarja 1, 9233 Odranci
Odgovarja: Lojze Kozar, župnik. Tel: 570 11 81; 031 650 770
http://www.skofija-sobota.si/zupnija/odranci/
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