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Sklep ali začetek
27. novembra se je končalo cerkveno leto in se s prvo adventno nedeljo takoj začelo novo. 31. decembra se bo končalo leto 2010 in se
bo takoj nadaljevalo novo leto 2011. 2. januarja 2011 bomo s slovesnostjo končali Kozarjevo leto. Potem bo konec? Če se vse nadaljuje,
se mora v nekem smislu nadaljevati tudi Kozarjevo leto. Nadaljevati
zato, ker smo v tem letu še bolj spoznali in doživeli veličino pokojnega župnika. Uredniki niso kar tako slučajno postavili poročilo o
blagoslovitvi kipa msgr. Lojzeta Kozarja na prvo stran Družine. Nadškof Turnšek ni kar tako slučajno izrekel besed: »Msgr. Lojze Kozar
je bil stanoviten duhovnik.« Dogodki Kozarjevega leta, zabeleženi v
zborniku V slavi vstajenja, se niso kar tako slučajno zgodili. Življenje usmerja Božja modrost. Pomoč nam izprošajo svetniki. Tisti, ki
jim je Cerkev uradno priznala svetništvo in tisti, o katerih se še ni
izrekla. Svetniki niso samo vzorniki, so tudi priprošnjiki. Če se jim
priporočamo, tudi doživljamo njihovo posredovanje.
Kaj lahko rečemo o župniku msgr. Lojzetu Kozarju? Da so gotovo v
nebesih. Ne toliko zaradi velikih del, ki so jih v življenju opravili, ali
zaradi knjig, ki so jih napisali, temveč zaradi velike ljubezni, s katero
so vse to delali. Imeli so radi Boga in ljudi. Zato jim nič, kar je bilo
potrebno in dobro, ni bilo pretežko. Zato so vztrajali v mnogih težkih
preizkušnjah. Zato niso nikogar obsojali, temveč skušali vsakega
opravičiti. Bili so in so še osrednji steber naše cerkve in velik svet(il)
nik.
Kaj bomo torej obhajali v nedeljo, 2. januarja 2011 ob 10. uri?
Začetek!
Lojze Kozar

Poročilo s 5. seje ŽPS
V ponedeljek, 6. decembra 2010, na god sv. Miklavža, ki je člane
ŽPS obdaril s knjigo Materina ruta, se je začela 5. redna seja ŽPS. Po
uvodnem pozdravu g. župnika in skupni molitvi ob adventnem vencu,
je sledil pregled in nato potrditev zapisnika prejšnje seje.
Tema študijskega dela je bila Motivacija za prostovoljno delo. Brez
prostovoljstva ni Cerkve. Mnogi za to skupnost veliko naredijo. Dobro
delo pa človeka osrečuje. Ob smo si zastavili vprašanje, kako otroke in
mlade vzgajati za dobrodelnost? Vsekakor je to naloga vse župnije, vseh
župljanov, da otroke v tem spodbujamo, da začutijo, da je ta župnijska
skupnost njihova. Sodelujejo lahko npr. kot pevci, ministranti,
koledniki, raznašalci verskega tiska ... Toda marsikomu je to na zadnjem
mestu. Tudi od verouka velikokrat izostanejo. Vsega drugega se morajo
udeleževati, za to, kar je v zvezi z duhovnim življenjem, pa enostavno ni
časa. To kaže na stanje duha. Kljub temu je še marsikaj dobrega in to
je potrebno spodbujati.
V nadaljevanju seje je bilo govora o pastorali naše župnije. V okviru
oznanjevanja je bil večji del namenjen načrtovanju programa slovesnosti
ob sklepu Kozarjevega leta. Najprej smo se ozrli nazaj, na nedeljo Svete
Družine, ko se je Kozarjevo leto začelo, potem na vse bogate dogodke,
ki so sledili vse leto. Kot neke vrste višek pa je bil blagoslov kipa msgr.
Lojzeta Kozarja, ko je mariborski nadškof koadjutor msgr. dr. Marjan
Turnšek, v nekem smislu tudi nakazal pot naprej. S svojo pridigo,
katere povzetek oz. refren je bil objavljen na prvi strani Družine: »Iz
Goričkega preko Odrancev v Nebo!«, je povedal tisto, kar mnogi čutijo,
kar so mnogi prepričani. Da so msgr. Lojze Kozar v nebesih. Da so
svetnik. To mora potrditi še Cerkev. Tako smo soglasno sprejeli sklep:
Škofu msgr. dr. Petru Štumpfu se ob sklepu Kozarjevega leta izroči
prošnja za začetek postopka beatifikacije msgr. Lojzeta Kozarja.
To je obenem krona tega leta, ki ni končano, ampak se nadaljuje. Tako
zaključek Kozarjevega leta ne bo zaključek, ampak začetek.
Naj nas ta zavest, da je med nami živel in še živi svetniški duhovnik msgr.
Lojze Kozar, spodbuja, da se bomo tudi mi trudili za dobro. Predvsem
pa, da bi znali spoštovati in čuvati ta zaklad, ki smo ga prejeli.
Klavdija Dominko

Pastoralni dogodki
• V sredo, 15. decembra 2010, bodo ob 17. uri Svetopisemske urice,
ko bodo najmlajši ob Svetem pismu, pesmi in dejavnosti spoznavali
božično zgodbo.

• Velika spoved bo v četrtek, 16. decembra ob 15. uri in ob 17. uri s
sveto mašo.
• V soboto, 18. decembra 2010, bo ob 17. uri v Kulturni dvorani
prireditev v okviru Kozarjevih dnevov z naslovom: Moji konjički –
pevec, ko se bomo spomnili msgr. Lojzeta Kozarja kot pevca. Želimo,
da se ohraniljo pesmi, ki jih znajo zapeti le starejši pevci. Tako bodo
pevci odraslega pevskega zbora peli ljudske pesmi, ki so jih učili msgr.
Lojze Kozar, oz. so jih skupaj prepevali.
• Halasov romarski shod v Veliki Polani bo v torek, 21. decembra
2010. Molitvena ura ob 16.30, sveta maša ob 17. uri.
• Otroška polnočnica – 24. decembra 2010 ob 18. uri. Otroci 1. in 2.
razreda prinesejo figurice, predšolski otroci pa smrekove vejice.
• Polnočnica – pol ure pred polnočnico bomo peli stare božične pesmi.
Po sv. maši boste lahko dobili luč miru.
• Nedelja Svete Družine – tudi praznik sv. Štefana. Pri obeh mašah bo
blagoslov zakoncev.
• 27. december 2010 – god sv. Janeza. Pri sveti maši ob 8. uri bo
blagoslov vina. Sodelujejo člani društva vinogradnikov in sadjarjev.
• 28. december 2010 – god nedolžnih otrok. Pri sveti maši ob 9. uri bo
blagoslov otrok.
• Koledniki bodo družine obiskali v četrtek, 30. decembra 2010.
Blagoslov kolednikov bo pri sveti maši ob 8. uri.
• Staro leto – Sv. maša v zahvalo za minulo leto bo ob 17. uri.
• Novo leto – Sv. maše ob 8. in 10. uri. Pri obeh mašah bo ofer za
mežnarja in zvonarja.
• 2. januar 2011 ob 10. uri – sklep Kozarjevega leta. Slovesnost bo
vodil škof msgr. dr. Peter Štumpf. Sodelujejo člani ŽPS in učenci vseh
razredov OŠ.
• Sveti trije kralji – 6. januar. Sv. maše ob 9. in 18. uri. Pri obeh
mašah bo tudi blagoslov vode. K večerni maši šolarji prinesejo svoj
adventni dar za otroke v misijonih.
• 9.1.2011- pri sveti maši sodelujejo veroučenci 6. razreda.
• 28. januar 2011 – Župnijski praznik celodnevnega češčenja.
• 12. in 13. februar 2011 – obnova misijona.

Pregled verskega življenja v župniji za november:
Zakrament sv. krsta so prejeli:
15. Aljoša Sovič
16. Vito Kramberger
V večnost so odšli:
17. Franc Antolin. Rojen je bil 30. septembra 1933. Bil je eden od sedmih
otrok Vinka in Katarine. Kot fant je delal v Kočevju in na Gorenjskem,
kasneje pa v Avstriji, v Murski Soboti, seveda pa tudi doma na kmetiji.
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Leta 1958
se je poročil s Cecilijo Kavaš. Življenje sta podarila
dvema
sinovoma
in hčerki. Prizadeval
si je za lepo krščansko
življenje v povezanosti z Bogom. Umrl je
11. novembra, ko se je vrnil od sv. maše
na obletnico smrti pokojnega župnika. V
soboto, 13. novembra, smo ga pospremili k
večnemu počitku.

Knjige msgr. Lojzeta Kozarja:
Na župnišču lahko dobite knjigo Lojzeta Kozarja
Materina ruta in knjigo o msgr. Lojzetu Kozarju Vsa moja
ljubezen. Obe knjigi je izdala Mohorjeva družba in sta prvi
dve knjigi (i)zbranih del Lojzeta Kozarja. Vsako leto bosta izšli
dve knjigi. Tako bomo v nekaj letih dobili vse zapise, tudi krajše
zgodbe, pesmi, dramska besedila v knjižnih izdajah.
Knjiga je tudi lepo in dragoceno darilo. Ko ob božiču, ob rojstnih
dnevih, godovih in drugih priložnostih obdarujete svoje bližnje, jim
lahko podarite tudi knjigo. S knjigo ne podarite le deset ali dvajset
evrov, kolikor pač knjiga stane, temveč podarite veliko bogastvo, ki se
ne da izmeriti v evrih. Marsikdo knjige ne bi prebral, če je ne bi dobil v
dar. Potem pa jo prebere in življenje postane svetlejše. On sam postane
močnejši in boljši. In hvaležen tistemu, ki mu je knjigo podaril.
Priprava na sv. krst – Priprava v župniji poteka vsak zadnji ponedeljek v mesecu
ob 19. uri. Srečanja bodo: 27. decembra, 31. januarja. 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.

»Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem.« Ob božičnem
praznovanju vam vsem, dragi odranski verniki, želim obilo notranjega
miru. Naj vas srečanje z Božjim Detetom okrepi, da boste vse leto
2011 slavili Boga in doživljali božjo dobroto.

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/

