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Zbogom!
Beseda zbogom ali z Bogom je beseda hvaležnosti ob slovesu, pa
tudi dobrodošlica ob sprejemu. To besedo bomo izrekli v nedeljo, 10.
januarja 2010 v soboški stolnici. Izrekli jo bomo prvemu soboškemu škofu, novoimenovanemu mariborskemu nadškofu pomočniku
msgr. dr. Marjanu Turnšku, ki bo tega dne predal soboško škofijo
svojemu nasledniku. Izrekli jo bomo z veliko hvaležnostjo za vse, kar
je v treh letih in pol svojega službovanja v soboški škofiji storil. Tudi
Župnija Odranci je hvaležna našemu prvemu škofu za dva pomembna obiska. Prvič nas je obiskal 28. oktobra 2007, ko je prišel na
pastoralni obisk. Drugič pa nas je obiskal junija letos ob slovesnosti
svete birme. Birmanci, starši in botri so si gotovo zapomnili njegov
nagovor, ko je spregovoril o poslanstvu birmancev, ki morajo biti živi
Power Point, živa projekcija, živo oznanilo. Ko bomo nadškofu msgr.
dr. Marjanu Turnšku rekli Zbogom, mu bomo obenem zaželeli, naj
novo službo opravlja s takim žarom, s tako predanostjo, kot jo je začel v naši škofiji. Svoje služenje naj uspešno nadaljuje v mariborski
nadškofiji.
Besedo Zbogom bomo rekli tudi novemu soboškemu škofu msgr. dr.
Petru Štumpfu. Rekli bomo: Z Bogom ali v Božjem imenu nadaljujmo pot naše škofije. Dobrodošel naš novi pastir, naj te krepi Božji
blagoslov, naj turniška Mati Božja prosi za te, naj Božji služabnik
Danijel Halas izprosi obilne milosti zate in za vso našo škofijo! Novi
soboški škof msgr. dr. Peter Štumpf je vedno z veseljem prihajal
v Odrance, saj je zelo spoštoval pokojnega župnika msgr. Lojzeta
Kozarja, pa tudi cerkev Svete Trojice mu je prav posebej dragocena.
Zidarski mojster Martin Horvat iz Beltinec, ki je vodil gradnjo odranske cerkve, je bil namreč njegov dedek.
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Gotovo se bomo z veseljem udeležili slovesnosti ustoličenja novega
soboškega škofa msgr. dr. Petra Štumpfa, ko se bomo tudi zahvalili
prvemu soboškemu škofu msgr. dr. Marjanu Turnšku. Oba pa v molitvi izročajmo Bogu, naj jima pomaga pri služenju na odgovornem
mestu v Cerkvi.
Lojze Kozar

45. seja ŽPS
V ponedeljek, 7. decembra 2009 ob 18. uri, smo se člani ŽPS zbrali
na 45. redni seji ŽPS, na kateri smo po skupni molitvi in duhovni
misli iz knjige msgr. Lojzeta Kozarja Njene postaje, obravnavali aktualna pastoralna vprašanja glede delovanja naše župnije.
V okviru oznanjevanja smo se najprej dotaknili Leta Evharistije in
ugotovili, da dejavnosti, ki smo si jih začrtali v pastoralnem načrtu,
nemoteno potekajo. Ponovno pa smo poudarili, da si moramo v tem
letu pri bogoslužju še posebej prizadevati za poživitev sodelovanja s
petjem. V okviru 100-letnice rojstva msgr. Lojzeta Kozarja smo dorekli aktivnosti v pripravi na Kozarjeve dneve na prireditev Moji konjički – kolesar, se seznanili s pripravo Župnijskega koledarja, ki bo
vključen v koledar Kozarjevega leta ter govorili v slovesnem začetku
Kozarjevega leta, ki bo v nedeljo, 27. decembra 2009.
V študijskem delu srečanja smo govorili o adventu kot času priprave na praznik Jezusovega rojstva. V ta čas je umeščen tudi praznik
Marijinega brezmadežnega spočetja. Vsak človek se rodi z izvirnim
grehom in zato je nagnjen k temu, da mu je lažje delati slabo kot
dobro. To je posledica izvirnega greha in človek s temi posledicami
živi. Marija pa je bila obvarovana izvirnega greha pa tudi vsakršnega
greha. Ker je bila brez greha, jo je Bog izbral za Mater svojega Sina.
V pripravi na božič smo poudarili, da lahko vsak sooblikuje božične
praznike v župniji. Že na letošnji aprilski seji smo sprejeli sklep, da
bomo letos na sveti večer pripravili otroško polnočnico, h kateri so
še posebej vabljeni otroci in družine z majhnimi otroki.
Govora je bilo tudi o misijonu, ko smo se seznanili s srečanji v pripravi na misijon. Prvo srečanje bo 13. decembra 2009, drugo pa 24.
januarja 2010. Prav tako smo kot pripravo na misijon na srečanjih
različnih skupin v župniji že začeli z izdelovanjem rožnih vencev.
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Na seji smo govorili še o drugih pastoralnih dogodkih, ki so načrtovani v bližnji prihodnosti. Zapisani so v nadaljevanju tega Lista
neuničljivega upanja.
Klavdija Dominko

Pastoralni dogodki
•

Velika spoved – bo v četrtek, 17. decembra ob 15. in 17. uri.

•

Halasov romarski shod – v ponedeljek, 21. decembra ob 16.30 uri
molitvena ura, ob 17. uri sveta maša. Avtobus odpelje izpred cerkve
ob 16. uri.

•

Svetopisemske urice – bodo v sredo, 23. decembra 2009 in 13.
januarja 2010. Lepo vabljeni!

•

Sveti večer – otroška polnočnica bo ob 18. uri, ko so še posebej vabljeni otroci in družine z majhnimi otroki. Vsak otrok prinese doma
izdelano ovčko (iz papirja, blaga, gline...). Program pred polnočnico
ob 23.30 uri, nato sveta maša, po maši boste lahko ponesli luč miru
na svoje domove.

•

Praznik svetega Štefana – 26. decembra.

•

Slovesen začetek Kozarjevega leta bo na nedeljo Svete Družine,
27. decembra 2009 ob 10. uri Pri sv. maši ob 8. uri sodelujejo člani društva sadjarjev in vinogradnikov. Pri obeh mašah bo blagoslov
vina in blagoslov zakoncev.

•

God nedolžnih otrok – v ponedeljek, 28. decembra 2009 pri sveti
maši ob 9. uri bo blagoslov otrok.

•

Koledniki - bodo obiskali družine v župniji v sredo, 30. decembra.

•

Staro leto - sv. maša v zahvalo za staro leto bo na Silvestrovo ob 17.
uri. Pol ure prej (od 16.30) češčenje Najsvetejšega.

•

Novo leto - Sv. maše ob 8. in 10. uri. Pri obeh mašah ofer za mežnarja in zvonarja.

•

2. nedelja po božiču, 3. januar - pri sv. maši sodeluje 6. razred.

•

Sveti Trije kralji - v sredo, 6. januarja. Na praznik Gospodovega
razglašenja bodo sv. maše ob 9. in ob 17. uri. Pri obeh mašah bo
tudi blagoslov vode. K večerni maši šolarji prinesejo svoj adventni
dar za otroke v misijonih.
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•

Škofijsko srečanje kolednikov – sobota, 9. januar ob 9.30 na Razkrižju.

•

Ustoličenje novega škofa – v nedeljo, 10. januarja 2010, smo vabljeni v stolnico, kjer bo ustoličenje novega škofa dr. Petra Štumpfa.
Obenem se pri tej slovesnosti uradno poslovi sedanji škof in novoimenovani nadškof msgr. dr. Marjan Turnšek.

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 november
Zakrament sv. krsta so prejeli:
22. Urška Kavaš
Besede msgr. Lojzeta Kozarja – Njene postaje:
»Le kaj nas je prignalo v tem mrazu ponoči na ta breg, saj bi lahko bili
doma lepo na toplem? Vse nas, ki smo zbrani v tej božji hiši nocoj, je
prignala sveta božična noč, ko nam je rojen božji Sin. Njegovo rojstvo bi
lahko obhajali tudi doma v krogu svoje družine, toda to ne bi bilo isto,
kajti tukaj smo zbrani v veliki družini v božjem domu, kjer je vse tako
svetešnje, slovesno in vendar nadvse domače. V globini srca čutimo,
kako tesno smo vsi združeni ob božjem Detetu med seboj in kako zelo
smo ga pripravljeni sprejeti medse in ga varovati, da se mu ne bi zgodilo
kaj hudega.
Seveda bi bilo napačno, če bi bili taki: dobri, prijazni in spoštljivi drug
do drugega samo nocoj, na sveto noč. Ne. Ponesimo to lepo božično
razpoloženje s seboj domov med domače, med svoje sosede, da bo vsak,
s katerim se bomo srečali, čutil toploto našega srca, ki se je ogrelo pri
jaslicah, pa naj bo dober ali slab človek, reven ali bogat, te ali one vere,
saj nocoj zares čutimo, da smo vsi božji otroci.«

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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