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Kolesar
»Le kaj je z mojim kolesom? Ležalo je v grabi z nazaj obrnjenim krmilom,
prednje kolo pa je bilo v krepki osmici, vrtelo pa se je.«
Vrtelo pa se je. Namreč kolo pokojnega župnika msgr. Lojzeta Kozarja. V
času, ko še ni bilo avtomobilov, je bilo kolo glavno prevozno sredstvo. Kdor
je pač imel dovolj denarja, da ga je lahko kupil. Župnikovo kolo se je vrtelo
po prašnih cestah ne samo po Prekmurju, temveč vse tja do Reke, preko
Vršiča in do Budimpešte.
V spomin na pokojnega župnika pripravljamo letos Kozarjeve dneve na
temo Kolesar. Da bo prireditev 12. decembra 2009 še bolj bogata, razpisujemo natečaj. Vabljeni k sodelovanju.
- Izdelava najbolj izvirnega kolesa:
Prva disciplina: vozno kolo. - Posameznik ali skupina (društvo, ulica...)
lahko izdela kolo po svojih željah. Kolo mora biti vozno, najboljše oceni
komisija. Rok izdelave je 15. november. Nagrade bodo podeljene na sklepni prireditvi.
Druga disciplina: izdelava modela. - Posameznik ali skupina (društvo, razred...) izdela maketo kolesa. Material izbere po svojih željah. Najboljše izdelke oceni komisija. Rok izdelave je 15. november (ko bo prva prireditev
Kozarjevih dnevov – srečanje ljudskih pevcev). Izdelke lahko dostavite na
župnišče ali v osnovno šolo. Nagrade bodo podeljene na sklepni prireditvi.
- Iščemo najstarejše kolo:
Pobrskajte po kleteh ali podstrešjih in poiščite stara kolesa. Če ni v voznem stanju, ga poskusite urediti. Sporočite članom ŽPS ali na župnišče.
Lastnik najstarejšega kolesa v Odrancih bo na sklepni prireditve predstavljen in bo prejel priznanje. Pogoji: Lastnik in kolo morata biti iz Odranec.
Kolo mora biti v voznem stanju. Čas prijave: 15. november.
- Spretnostna vožnja: za šolarje se organizira spretnostna vožnja, najboljši bodo nagrajeni (podelitev nagrad na sklepni prireditvi Moji konjički –
Kolesar)

Lojze Kozar, župnik
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43. seja ŽPS
V ponedeljek, 5. oktobra 2009 ob 19. uri, je potekala 43. redna seja ŽPS, ki
se je začela s skupno molitvijo v cerkvi pred Najsvetejšim. Tako smo začeli
z izpolnjevanjem načrta, ki smo si ga zadali v letu Svete Evharistije.
V študijskem delu srečanja je bilo govora o molitvi rožnega venca, o pomenu te molitve in vsebini posameznih delov rožnega venca (RV), ki je v bistvu
posnemanje Jezusovega in Marijinega življenja. Molitev RV je premišljevalna molitev, zato je priporočljivo, da npr. pred vsako desetko preberemo
odlomek iz Svetega pisma ali vsaj nekaj trenutkov v tišini premišljujemo
o skrivnosti. RV je tako bogata molitev, da nihče ne more vsega izpolniti v
polnosti. Lepo je, da ta molitev poteka pri nas pred vsako sveto mašo ob
nedeljah in ob delavnikih. Lepo je, da je nekdo za to odgovoren.
Župnik in dekan g. Lojze Kozar je podal poročilo s seje DPS, ki je med drugim načrtoval Dekanijski pastoralni dan, ki bo 9. maja 2010 potekal pri
nas v Odrancih. Povezan bo z vsebino 100. letnice rojstva msgr. Lojzeta
Kozarja, letom duhovništva in letom Svete Evharistije.
Seznanili smo se s potekom letošnjih Kozarjevih dnevov, ki se bodo odvijali
kot uvod v Kozarjevo leto, katero se bo začelo 27. decembra 2009. Tako se
bo v nedeljo, 15. novembra ob 14. uri zvrstilo srečanje ljudskih pevcev, ki
bodo zapeli Marijine ljudske pesmi. V soboto, 12. decembra, pa se bo odvijala osrednja prireditev na temo Kolesar.
Posvetili smo se tudi misijonu. Predviden obisk misijonarjev pri nas pred
sv. misijonom, bo drugo adventno nedeljo in v nedeljo pred župnijskim
praznikom celodnevnega češčenja, 24. januarja 2010.
Govorili smo še o sodelovanju pri bogoslužju, podali predlog o mesečnem
dežurstvu Karitas ter o drugih aktualnih dogodkih, ki so zapisani v nadaljevanju tega Lista neuničljivega upanja.
Klavdija Dominko

Pastoralni dogodki
Oktober – mesec rožnega venca – V oktobru zmolimo skupaj v družinah
vsaj kakšno desetko. Vključimo namene: za misijon, za pripravo na evharistični kongres, za Kozarjevo leto.
Župnijsko romanje na Ptujsko Goro ob 600-letnici postavitve Marijinega
svetišča bo v soboto, 17. oktobra 2009.
Misijonska nedelja – 18. oktober. Škofijska slovesnost bo pri Gradu na
Goričkem popoldne ob 15. uri.
Halasov romarski shod – v sredo, 21. oktobra ob 17.30 uri molitvena ura,
ob 18. uri sveta maša. Avtobus odpelje izpred cerkve ob 17. uri.
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Razstava - v gradu v Beltincih je na ogled razstava z naslovom Boj proti veri
in Cerkvi, ki odstira pogled v del naše bližnje zgodovine, ko je komunistična
oblast z vsemi sredstvi hotela uničiti vero in Cerkev. Pred dvema letoma je
bila razstava postavljena v Ljubljani, kjer je bila predstavljena predvsem
osrednja Slovenija. Pri tej razstavi v Beltincih pa je vključeno tudi Prekmurje in poudarek na Župniji Odranci, saj se je ta boj bil v naši župniji
na prav poseben način in so trdoto komunističnega režima v izredni meri
čutili župnik msgr. Lojze Kozar in verniki. Potem so predstavljeni še nekateri drugi duhovniki iz Prekmurja, ki so bili zaprti. Razstava bo na ogled do
konca oktobra 2009.
Svetopisemske urice – bodo v sredo, 14. in 28. oktobra. Lepo vabljeni!
Vsi sveti – v nedeljo 1. novembra 2009. Sv. maša ob 8. in 10. uri. Ob 14.
uri molitev za rajne, najprej v cerkvi, nato na pokopališču. Prav je, da se
vsi zberemo ob osrednjem križu, nato pa družine molijo vsaj eno desetko
rožnega venca pri grobovih svojcev. Ohranjajmo to lepo navado! Priložnost
za sv. spoved bo od 16. ure dalje. Ob 18. uri molimo v cerkvi rožni venec za
rajne. Lepo vabljeni!
Verni rajni – v ponedeljek, 2. novembra 2009. Na ta dan so tri sv. maše, 7.,
7.30 in 18. uri. Po večerni maši seja ŽPS.
Češčenje – v četrtek, 5. novembra ob 18. uri. Molili bomo za delavce, ki so
izgubili službo, zato so ti tudi posebej vabljeni k molitvi.
Zahvalna nedelja – 8. november. Pri sv. maši sodeluje 8. razred.
Diakonsko posvečenje – 15. november 2009 ob 15.00. V soboški stolnici
bo v diakona posvečen bogoslovec Goran Merica iz Murske Sobote.
Priprava na sv. krst – Poleg priprave v domači župniji 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.

Pregled verskega življenja v župniji za mesec september:
Zakrament sv. krsta so prejeli:
15. Anže Pintarič
16. Nadja Čerpnjak
17. Ivana Ferenčak

Zakrament sv. zakona so prejeli:
3. Sebastjan Brunec in Mojca Lopert
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V večnost so odšli:
14. Marija Ferenčak. Rojena je bila 20. februarja 1931 v
Smejevi družini. Odraščala je ob očetu Štefanu, materi
Mariji ter dveh mlajših bratih. Leta 1954 se je poročila z
Jožefom Ferenčakom in se preselila na njegov dom. Življenje sta podarila trem hčeram Mariji, Ani in Brigiti.
Leta 1985 ji je umrl mož. Počasi jo je izčrpavala bolezen
in 21. septembra je umrla na domu hčere Ane, kjer je živela od leta 1991. Marija Ferenčak je bila delavna in skromna, pa tudi zgled dobre kristjanke.

Besede msgr. Lojzeta Kozarja - Kolesarska opojnost:
Vsaka nedelja zbuja v meni poseben nemir, neko nejasno hrepenenje, da
bi nekam šel, nekam daleč. Danes ne bo ostalo samo pri hrepenenju, kajti
moj konjiček je osedlan, sape ima dovolj, vse, kar je na njem gibljivega, sem
namazal s finim oljem, da veriga neslišno in z lahkoto drsi preko torpeda.
Na prtljažniku je dokaj velik nahrbtnik, skrbno privezan, da ga zračni pritisk, ko zajamem veter v svoja mlada jadra, ne bi odpihnil in odnesel s
kruhom in obleko vred. Sicer pa ni samo kruh in obleka, ampak takole za
zdravilo sem vzel tudi stekleničko naše goričke domače slivovke, ki je dobra za mraz in še boljša v vročini, ki zdravi rane in odrgnine, največkrat pa
zobobol, zato jo je treba večkrat vzeti v usta, je pa dobra tudi za dobro in
slabo voljo.
Toda že je tu na hribčku, v elegantnem loku zavije okrog cerkve, zavre pa
s tako silo, da se kolo pri priči zasuče za sto osemdeset stopinj in gleda v
smeri najinega odhoda. To se pravi napraviti vtis!
Cesta se dviga in pada, dviga in pada, kajti ta madžarska ravnina nikakor ni
ravna, ampak je za pogled prijetno nagubana, za kolesarja pa prava mora,
ko navzdol sicer malce sediva, navzgor pa je treba stopiti na noge in zadnji
del telesa pošteno dvigniti, da zmoreš v istem ritmu pritiskati na pedal.
Tako se ženemo kilometre in kilometre, midva kot dve preganjani nedolžni
žrtvi, kem, se pravi vohun, pa kot rabelj za nama in zdi se mi, da drži v roki
revolver in ima prst na petelinu.

List neuničljivega upanja.

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