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Pregled verskega življenja v letu 2009
v Župniji Odranci

Leto 2009 je bilo leto priprav: na misijon, na Kozarjevo leto, na evharistični
kongres… Pa še marsikaj drugega se je dogajalo. Nekaj tega je razvidno tudi
iz številk.
KRSTI - V minulem letu je bilo krščenih 26 otrok, prejšnje leto 19. Krščenih
je bilo 14 fantov in 12 deklic.
POGREBI - V minulem letu je umrlo 17 naših vernikov, prejšnje leto 12.
Umrlo je 6 moških in 11 žensk.
POROKE - V Odrancih so se v minulem letu poročili 3 pari, prejšnje leto 10.
OBISK MAŠE - Ob nedeljah: ob spomladanskem štetju - Vseh 652. Moški
in fantje 212, ženske in dekleta 342, otroci 98. To je 50 % vseh, ki so po
Cerkveni zapovedi dolžni priti k maši. Ob jesenskem štetju – Moški in fantje
196, ženske in dekleta 329, otroci 104. Vseh 629, oz. 48 %.
OBHAJILA - Razdeljenih je bilo 43.000 obhajil. Zakramente na domu (spoved, obhajilo ali maziljenje) je prejelo 98 vernikov, večinoma ob prvih petkih.
VERSKI TISK - Družina 103, Ognjišče 100, Misijonska obzorja 4, Mavrica
15, Stopinje 210, Poti k Bogu (vsaka družina), Prijatelj 30.
SODELAVCI, SKUPINE
ŽPS – 18 članov. Seje so bile vsak mesec, obravnavali smo predvsem pastoralna vprašanja. O gospodarskih stvareh je govoril gospodarski svet. O delu
ŽPS je sproti poročal List neuničljivega upanja.
Kateheza – Verouk v 1. in 2. razredu je poučevala katehistinja Klavdija
Dominko. Vodila je tudi Svetopisemske urice za najmlajše. Ostale razrede
je poučeval župnik, ki je vodil tudi srečanja za starše otrok 1. in 2. razreda.
Karitas je imela 10 članov, sestajali so se vsak mesec.
Rože ŽRV – v župniji deluje 22 rož, v katere je vključenih 330 molilcev in
molilk. Poleg vsakodnevne molitve ene desetke posamezna roža vodi molitev v cerkvi pred sv. mašo.
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Pevski zbori – mešani pevski zbor, mešani zbor Neuničljivo upanje (oba vodi
Franc Zver) in otroško mladinski (vodi ga Nina Vrbnjak). Ob delavnikih je
ljudsko petje.
Ministrantov je bilo 11. Najboljši v letu 2009: 1. mesto: Mihael Škafar - 385,
2. mesto: Tadej Ferenčak - 129, 3. mesto: Florijan Raduha - 128. Ob koncu
leta sta se pridružil dva nova.
Bralcev Božje besede je bilo 30.
Raznašalcev verskega tiska je bilo 12.
Animatorjev, ki so pomagali pri oratoriju in koledovanju je bilo čez 20.
Službo mežnarja in zvonarja je opravljal Štefan Virag.
ODPOSLANE MAŠE - Odposlanih je bilo 686 (lani 362) maš in 7 gregorianskih. Namesto maš ste darovali za cerkev 2.907 €.
ZAHVALA - Iskreno se zahvaljujem vsem vam, dragi verniki, za vaše sodelovanje pri pastoralnem delu in za različne darove. Hvala članom ŽPS, katehistinji Klavdiji Dominko, ključarju Vinku Ferenčaku, članom gospodarskega
sveta, članom Župnijske karitas in voditelju Mirku Vrbnjaku, zvonarju in
mežnarju Štefanu Viragu, pevcem vseh treh zborov ter organistoma Francu Zveru in Nini Vrbnjak, pevcem, ki pojete ob delavnikih, članom rož,
bralcem Božje besede, ministrantom, animatorjem, raznašalcem verskega
tiska, cejskemu društvu in vsem društvom, ki ste sodelovali pri bogoslužju; vsem, ki čistite in krasite cerkev, gospodinji Elizabeti Matko in drugim
sodelavcem ter vsem dobrotnikom. – Lojze Kozar, župnik

46. seja ŽPS

V ponedeljek, 4. januarja 2010 ob 18.30 uri, je potekala 46. redna seja ŽPS.
Začeli smo v cerkvi s skupno molitvijo in nato nadaljevali v prostorih župnišča. Po potrditvi zapisnika smo v študijskem delu govorili o osebnem stiku
z Bogom. Človek kot posameznik se sreča z Bogom. Prizadevati si moramo
za naše osebno srečanje z Bogom. Da se z njim srečamo v molitvi, doma
sami ali skupaj z drugimi. Bog človeka spremlja in tudi, če tega ne čutimo,
je potrebno vztrajati. Dobro je kdaj malo bolj poglobiti svoje življenje, svojo
vero, z duhovno obnovo, duhovnimi vajami. Če je možno vsaj za kakšen
dan iti nekam izven vsakdanjega okolja, da tam lažje začutimo oz. doživimo
Božjo bližino. Tudi tridnevnica je neke vrste duhovna obnova. Predvsem pa
misijon, ko nam je omogočeno, da poglobimo svoj odnos do Boga. Prav je,
da se trudimo za osebni stik z Bogom, da bi začutili: Bog je z menoj, v meni.
Da bi naredili korak naprej k osebnemu odnosu z Bogom.
V nadaljevanju smo podrobneje govorili o konkretnih pastoralnih vprašanjih naše župnije in ob tem sprejeli kar nekaj spodbudnih sklepov, s katerimi želimo poživiti delovanje župnije.
Glede bogoslužja je bilo govora o liturgičnih sodelavcih. K bralcem Božje
Besede vabimo učence 9. razreda in odrasle. Kdor želi sodelovati, se lahko
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prijavi in bo nato v postnem času uradno sprejet med bralce.
Seznanil smo se s stanjem verskega tiska in stanjem glede naročnin. Število naročnikov Ognjišča je nekoliko naraslo, število naročnikov Družine pa
je precej upadlo, kar je škoda.
Sklenili smo, da bomo začeli z zbiranjem pričevanj domačih ljudi o msgr.
Lojzetu Kozarju, da bi tako nastajala čim bolj popolna podoba tega velikega človeka.
V Kozarjevem letu smo še posebej vabljeni k branju Kozarjevih knjig. To
bomo z veseljem storili tudi člani ŽPS.
Na seji smo govorili tudi o predlogih sklepov misijona. Seznanili smo se še z
možnostjo poteka izvedbe predlaganja in izbire članov ŽPS, njegovo sestavo
ter ob tem podali nekaj predlogov.
Dragi verniki, želimo vas povabiti k sodelovanju v različnih skupinah in
dejavnostih naše župnije. Več o tem je predstavljeno na dodanem listu.
Govora je bilo še o pastoralnih dogodkih. Škofijska revija pevskih zborov, ki
je bila predvidena 24.1.2010, je prestavljena na 31.1.2010. Odvijala se bo
v naši cerkvi Sv. Trojice, ko bodo iz vsake dekanije sodelovali trije cerkveni
pevski zbori, med njimi tudi naš pevski zbor. Več o pastoralnih dogodkih
je zapisano v nadaljevanju tega Lista neuničljivega upanja. Vabljeni k sodelovanju!
Klavdija Dominko

Pastoralni dogodki

Svetopisemske urice – bodo v sredo, 13. in 27. januarja ter 10. februarja
ob 17. uri.
Ekumenska osmina – od 18. do 25. januarja
Halasov romarski shod v Veliki Polani – v četrtek, 21. januarja ob 16.30
uri molitvena ura, ob 17. uri sveta maša. Avtobus odpelje izpred cerkve ob
16. uri.
Obisk misijonarja g. Toneta Ciglarja – v nedeljo, 24. januarja 2010. Nagovoril nas bo pri obeh svetih mašah.
Celodnevno češčenje - bo v četrtek, 28. januarja. Sv. maše ob 8. in 17. uri.
Potek češčenja:
Ura
Ulica
9-10
Panonska, Prešernova, Žitna
10-11
Sevranska, Kovaška, Dolinska
11-12
Štefana Kovača
12-13
Gajska, Gredice, Mlinska
13-14
Jugovska, Gasilska, Na kamni
14-15
Ravenska, Cvetna, Ob Črncu
15-16
šolarji, mladina
16-17
Mladinska, Vezna, Vrtna, Ribiška
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Škofijska revija cerkvenih pevskih zborov – bo v nedeljo 31. januarja
2010 ob 15. uri v naši cerkvi.
Svečnica – v torek, 2. februarja, blagoslov sveč. Sv. maše ob 8. in 17. uri.
Blagoslov grla – v sredo, 3. februarja. Pri sv. maši ob 7.00 bo blagoslov
grla.
Češčenje pred prvim petkom – v četrtek, 4. februarja ob 18. uri.
Prvi petek – 5. februarja 2010.
Začetek misijona – v petek, 19. februarja 2010.
Pregled verskega življenja v župniji za mesec december 2009
Zakrament sv. krsta so prejeli:
24. Vasja Ščančar
25. Meggie Celec
26. Oliver Virag
V večnost so odšli:
16. Zadravec Terezija. Rojena je bila 23. septembra
1923 v Ferenčakovi družini. Odraščala je ob očetu
Blažu in materi Katarini ter treh sestrah in bratu.
Leta 1948 se je poročila z Martinom Zadravcem. Od
leta 1945 je bila članica cerkvenega pevskega zbora.
Zvesto je hodila na pevske vaje in k bogoslužju, ki ga
je bogatila s svojim glasom in natančnim posluhom.
Za svoje zvesto služenje kot cerkvena pevka je ob
50-letnici delovanja zbora prejela posebno priznanje.
Glavno priznanje pa ji je izrekel dobri Bog, ko se je 2.
decembra preselila k njemu.
17. Kavaš Štefan. Rodil se je 24. julija 1926 očetu Vinku in materi Tereziji. Leta 1950 se je poročil
z Angelo Antolin. Skrbel je za dom in družino, tudi
z delom na Gorenjskem in v Avstriji. Skrbel je tudi
za sina Štefana in hčerko Angelo, na stara leta pa za
vnuke in pravnuke. Bil je vedno prijazen, dobrosrčen
in vesel. Umrl je 14. decembra, čez dva dni je bil njegov pogreb na domačem pokopališču.

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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