Leto V

Številka 9

November 2009

Monštranca
Obhajamo leto svete evharistije in se pripravljamo
na slovenski evharistični kongres, na najvišjo obliko
javnega skupnega češčenja svete evharistije, Boga, ki
prebiva med nami pod podobo kruha. Sveto Rešnje
Telo je največja dragocenost, zato so kristjani že od
nekdaj za shranjevanje posvečenih hostij izdelovali
posebno dragocene posode: ciborije, kustodije in
monštrance. Ciborij je posoda, podobna kelihu, le da
ima pokrov. Namenjena je shranjevanju posvečenih
hostij. Kustodija je posoda za shranjevanje velike
hostije. Monštranca pa je še posebej lepo izdelana
posoda, v katero so da posvečena hostija, ki jo duhovnik izpostavi
v češčenje ali jo nosi v procesiji, npr. na telovo ali na veliko noč.
Monštranca ima podstavek, ročaj in ohišje za sveto hostijo. To ohišje je
okrašeno z raznimi okraski, npr. z žarki, z angelčki, s cvetovi... Ohišje
ima na prednji in zadnji strani okroglo steklo, da se skozenj vidi hostija.
Monštrance so običajno izdelane iz kovine in so pozlačene. Nekatere pa
so izdelane iz čistega zlata ali srebra. Izdelovali so jih slavni umetniki,
načrte za mnoge monštrance je naredil tudi arhitekt Jože Plečnik.
V evharističnem letu želimo kaj več zvedeni o sveti evharistiji, več
lepega doživeti, več častiti Jezusa in več delovati, živeti iz tega vira.
V sklop teh dejavnosti spada tudi priprava na god svetega Miklavža.
Vabimo vse otroke in starše, da izdelate monštranco in jo v soboto, 5.
decembra 2009 v cerkvi, izročite svetemu Miklavžu. To velja za otroke
od 2. leta starosti do 2. razreda. Ostali šolarji jih prinesete k verouku. S
temi izdelki bomo ob božiču okrasili smreko v cerkvi. Monštrance lahko
izdelate iz vseh vrst materiala: iz kartona, lesa, kovine, blaga, stekla,
sadežev... Velikost izberete po svoji želji. Naj bo v izdelovanje monštrance
vključena vaša želja, da bi tudi s tem delom počastili Jezusa, in da bi
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Jezus pod podobo Svetega Rešnjega Telesa vedno prebival med nami, v
naši cerkvi in v naših srcih.
Lojze Kozar, župnik

44. seja ŽPS
Člani ŽPS smo se v ponedeljek, 2. novembra 2009, ob 18. uri naprej
zbrali v cerkvi pri sveti maši, nato pa srečanje nadaljevali v prostorih
župnišča, ko smo se sestali na 44. redni seji ŽPS.
Govorili smo o molitvi za rajne in o vicah. Ta izraz pomeni stanje
duše, ko se človek očiščuje vsega tistega, kar mu onemogoča, da bi
Boga gledal, da bi bil v Božji bližini. Gre za to, da se mora duša očistiti,
da bi lahko v vsem veselju zrla Boga. Gre torej za pripravo na popolno
srečo z Bogom. Pri tem očiščevanju lahko rajnim pomagamo z molitvijo,
s sveto mašo. Govorili smo še o drugih navadah spominov na rajne po
Sloveniji. V naši župniji ob prazniku vseh svetih in spominu na umrle
poudarimo vero v posmrtno življenje s pridigo, s pesmijo in s projekcijo,
ko se spomnimo vseh umrlih preteklega leta. Prav tako 1. novembra
zvečer pripravimo molitveno uro, pri kateri molimo za duše v vicah.
Uveljavljena pa je tudi navada zvonjenja. Pokojnih se spominjamo še z
darom za svete maše in z dobrimi deli.
Duhovno pomoč bolnim in ostarelim daje bolniško maziljenje. Le to
pomaga na ta način, da odpušča grehe, daje notranji mir, včasih tudi
telesno ozdravitev. V glavnem je v naši župniji glede tega lepo urejeno,
domači skoraj vedno pravočasno poskrbijo za prejem bolniškega
maziljenja svojim bližnjim.
Dotaknili smo se tudi vprašanja urejanja duhovniškega groba in
sprejeli sklep, da je za urejanje groba našega prvega župnika msgr.
Lojzeta Kozarja odgovoren ŽPS.
V sklopu oznanjevanja je bilo na seji govora o letu evharistije. Tako
bomo v nedeljo, 22. novembra 2009, v Turnišču obhajali Dekanijski
evharistični dan. Vabljeni, da se ga udeležimo.
V okviru priprav na Kozarjevo leto bomo pripravili letošnje Kozarjeve
dneve. Ker je to župnijski dogodek, smo vabljeni, da se teh prireditev
udeležimo. Prav tako se pripravlja posebna znamka in kuverta, ki bo
na razpolago decembra. Z adventom bodo po družinah začele potovati
skrinje z vsebino Kozarjevega leta in misijona. Z Mohorjevo družbo pa
se dogovarjamo za ponatis knjig pokojnega župnika. Tako bosta prvi
dve knjigi Kozarjeve zbirke izšli v novembru 2010.
Pred enajstimi leti je Radio Maribor posnel petje, kako so peli
zbrani verniki v naši cerkvi. Dr. Štefan A. Ferenčak je takrat pripravil
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tudi pogovor z msgr. Lojzetom Kozarjem o petju v Odrancih. Tako je
sedaj izšla zgoščenka z naslovom: Msgr. Lojze Kozar, duhovnik in
glasbenik, na kateri so posnetki omenjenih pesmi in pogovor s prvim
odranskim župnikom.
Dr. Štefan A. Ferenčak je v knjižni obliki izdal svoje strokovno
znanstveno delo z naslovom Glasbena dejavnost A. M. Slomška. Knjiga
in zgoščenka sta na razpolago na župnišču.
V nadaljevanju seje smo se posvetili tudi misijonu in pripravam nanj.
Tako bomo v okviru srečanj različnih skupin začeli izdelovati rožne
vence. Vabljeni k sodelovanju.
Govora je bilo še o dežurstvu župnijske Karitas, ki bo vsak tretji
torek mesecu, od 18. do 19. ure na župnišču, ko lahko darujete za vse
pomoči potrebne ali pridete po pomoč ali dobite informacije, kam se
obrniti v stiski.
Nato smo govorili še o nekaterih vprašanjih glede delovanja župnije
ter o pastoralnih dogodkih, ki so omenjeni v nadaljevanju tega Lista.
Klavdija Dominko

Pastoralni dogodki
-

-

-

Halasov romarski shod – v soboto, 21. novembra ob 16.30. uri
molitvena ura, ob 17. uri sveta maša. Avtobus odpelje izpred cerkve
ob 16. uri.
Svetopisemske urice – bodo v sredo, 11. in 25. novembra, ter 9.
decembra. Lepo vabljeni!
Teden Karitas – bo potekal od 22. do 29. novembra. Pri rani sv.
maši v nedeljo, 22. novembra, bodo sodelovali člani Župnijske
karitas. Na prvo adventno nedeljo, 29. novembra, boste pri cerkvi
od 9. do 10. ure in po 11. uri lahko dobili adventni venec. Takrat
boste lahko oddali tudi svoj dar, hrano ali denar za potrebe Karitas.
Paketi hrane – V tem tednu bo Župnijska karitas razdeljevala
pakete hrane, ki so tokrat namenjeni ljudem, ki so izgubili službo,
to je delavcem Pomurke, Mure in Toka. Sicer se pa lahko kadarkoli
tudi drugi obrnete na Župnijsko karitas s prošnjo za pomoč ali s
pobudo, če kdo potrebuje pomoč, pa sam ne bi rad prosil. Predloge
lahko vržete tudi v cerkev v nabiralnik.
Češčenje – v četrtek, 3. decembra ob 18. uri. Molili bomo za družine.
Miklavž – v soboto, 5. decembra 2009 ob 15. uri v župnijski cerkvi
za otroke od 2. leta starosti do 2. razreda osnovne šole, ob 17. uri
pa v kulturni dvorani za učence od 3. do 9. razreda.
Kozarjevi dnevi – Prireditev Moji konjički – Kolesar bo v soboto,
12. decembra.
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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 oktober:

Zakrament sv. krsta so prejeli:
18. Tadej Cvetko
19. Julian Zadravec
20. Jakob Zver
21. Lučka Antolin
Spletna stran Župnije Odranci: http://www.skofija-sobota.si/
zupnija/odranci/
Besede msgr. Lojzeta Kozarja – Pajkova mreža:
Na hribu sredi borovih gozdov je skrita cerkev svete Ane, ljubeznive
in dobre babice vseh trpečih. Veronika je vstopila in šla pred oltar.
Skozi slikano okno za oltarjem je sonce metalo svoje jutranje žarke,
da so pozlačeni oltarni okraski zablesteli kakor topli plamenčki.
Vsa cerkev je bila tako polna spokojnosti, da se je srce moralo
umiriti. Veronika je dolgo klečala pred oltarjem in prosila:
»Sveta Ana, varuj me! Sveta Neža, naj bo moja duša vedno kakor
belo jagnje! Sveta Marija, ti si moja mati, tvoj otrok sem, zato me
spremljaj in me ne pusti samo na moji poti.«
Gledala je Mariji v obraz in zdelo se ji je, da Marijini pogledi od pisave
na pergamentu uhajajo k njej. Obraz svete Ane je bil blag in dober,
toda spremenil se ni, kakor da je v svoji starosti že vajena bridkosti
in je nič ne more presenetiti. Sveta Neža pa je s še večjo ljubeznijo
stisnila belo jagnje k sebi in sveti Alojzij se je še bridkeje nasmehnil
in se še globlje zazrl v temne votline človeške lobanje, češ: vse mine,
tudi tvoja bridkost, Veronika.
Veronika je vstala in stopila na vrh oltarnih stopnic. Po stari navadi
je poljubila bel oltarni prt in počasi odšla v svet s toplim blagoslovom
domače cerkvice v duši.

List neuničljivega upanja.

Izdaja: Župnija Odranci, Panonska 48, 9233 Odranci
Odgovarja: Lojze Kozar, župnik. Tel: 570 11 81; 031 650 770
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