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Zapisan in ljubljen.si
»Prihodnje leto bo misijon.« »Čez dva meseca se bo začel misijon.« »Še
petnajstkrat gremo spat in bo misijon.« »Misijonarji prihajajo.« »Misijonarji so tu.«
Kar je bilo nekoč daleč, je zdaj tu. Spored misijona je na mizi pri vsaki
družini. Če samo bežno prelistamo knjižico, vidimo, da bo veliko različnega dogajanja. Vsak bo lahko nekaj našel zase: otroci, mladi, poročeni,
samski, razvezani, ostareli, bolni, delavci, brezposelni… Dnevi imajo
svoja imena, svojo vsebino. A vendar bo dan ostal prazen, če ga mi ne
bomo napolnili z vsebino, če bomo ostali daleč, če bodo naša ušesa
zaprta, če bo naše srce hladno. Pokojni župnik msgr. Lojze Kozar so v
Premakljivem svečniku zapisali: »Kristus je usmiljen in te išče. Ne beži
pred njim.« Ali rečeno z drugimi besedami: Zapisan in ljubljen.si.
Naslednji misijon bo verjetno šele čez deset let. Morda je letos tvoja
zadnja priložnost. Naj ne gre mimo tebe vse dobro in lepo. Naj se te dotakne Kristus, zato doma prižigaj misijonsko svečo, zato vsak dan pridi
k sveti maši, zato se udeleži srečanja, ki je pripravljeno zate. Straši,
omogočite otrokom, predšolskim, osnovnošolskim in mladim, da doživijo lepoto vere. Naj se udeležijo misijonskega oratorija, naj sodelujejo kot
animatorji, naj se srečajo s sestrami in z misijonarjema. Tudi bolnim,
ostarelim, onemoglim omogočite srečanje s Kristusom.
Misijon pa ni samo sveta maša, molitev, spoved, nagovori, oratorij…
Misijon je konkretno življenje. Naj bo zato v teh dneh več pogovora v
družinah, več razumevanja med generacijami, več potrpljenja, več dobrote, več odpuščanja. Misijon se ne bo končal 28. februarja. Misijon
se mora nadaljevati. Vsak naj si izbere konkretne sklepe, kaj želi delati,
kako živeti, kaj izboljšati, za kakšne cilje si prizadevati. Gospod, vodi
nas, govori nam, podpiraj nas, posvečuj nas!
Lojze Kozar, župnik
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47. seja ŽPS
V ponedeljek, 1. februarja 2010 je bila 47. redna seja ŽPS. Po uvodnem
pozdravu gospoda župnika smo začeli s skupno molitvijo. Sledil je pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje.
V študijskem delu srečanja je bilo govora o križevem potu. O pomenu
križevega pota kot spomina na Jezusovo trpljenje, ki nas obenem spominja na naše življenje. Križev pot je uveljavljena pobožnost že dolga
stoletja. Zato bomo to pobožnost ohranili, kot jo imamo že v navadi. V
času misijona bo pripravljena posebna molitev križevega pota, ki povzema geslo misijona Zapisan in ljubljen.si. Prav tako bo tudi letos, predvideno 20. marca, molitev križevega pota v naravi.
V nadaljevanju seje smo govorili o poteku Kozarjevega leta in ob tem
spomnili na dejavnosti, ki so se že ali se bodo še zvrstile. Kot dodatno je
bil 31. januarja 2010 v okviru oddaje Obzorje duha na TV Slo prispevek
o msgr. Lojzetu Kozarju. 31. januarja 2010 je bila pri nas Škofijska revija CPZ, na kateri smo predstavili msgr. Lojzeta Kozarja kot duhovnika
in glasbenika. V okviru misijona bo 20. februarja 2010 Kozarjev dan s
kulturno prireditvijo, prizor z naslovom Kako lepa je naša hiša, ki so ga
napisali msgr. Lojze Kozar. 13. marca 2010 bo Večer s pisateljem, ko
bodo različni strokovnjaki z literarnega področja govorili o svojem pogledu na literaturo msgr. Lojzeta Kozarja. 10. aprila pa bomo pripravili
srečanje s slikarji.
Seznanili in dogovorili smo se še o nekaterih aktivnostih glede izvedbe
in poteka misijona. Spored bo natisnjen v obliki knjižice in člani ŽPS
ga bomo skupaj z misijonsko svečo odnesli vsaki družini. To misijonsko
svečo nato družine prinesejo prvi dan misijona k blagoslovu. Obenem
družinam razdelimo liste kandidatov za izbiro članov ŽPS.
Govora je bilo še o Dekanijskem pastoralnem dnevu, ki bo 9. maja potekal v Odrancih in o drugih pastoralnih dogodkih.
V nadaljevanju seje je Mirko Vrbnjak, predsednik župnijske Karitas,
predstavil delovanje župnijske Karitas v lanskem letu. Branko Virag,
predstavnik Gospodarskega sveta, pa je podal poročilo o finančnem poslovanju župnije v letu 2009 in nas seznanil s pomembnejšimi gospodarskimi aktivnostmi v letu 2010.
Klavdija Dominko

Pastoralni dogodki
Pepelnica, strogi post, začetek postnega časa – v sredo, 17. februarja
Svetopisemske urice – bodo v sredo, 10. in 17. februarja ter 10. marca
ob 17. uri.
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SVETI MISIJON – od 19. do 28. februarja 2010
Križev pot – v postnem času ob petkih ob 18. uri in ob nedeljah ob 14.
uri.
Češčenje – v četrtek, 4. marca 2010 ob 18. uri
Prvi petek – 5. marca
Halasov križev pot za mlade – v soboto, 6. marca 2010 na Hotizi
V nedeljo, 7. marca 2010 pri sveti maši sodelujejo učenci 8. razreda.
Kozarjevo leto: Večer s pisateljem – v soboto, 13. marca 2010.
Dan staršev – v nedeljo 21. marca 2010.
Kozarjevo leto – Po družinah potuje skrinja Kozarjeve duhovne in kulturne dediščine. Priložen je tudi list z vprašanji. Želimo namreč zbrati
čim več pričevanj o pokojnem župniku. Vprašanja so v pomoč, da se
lažje spomnite raznih dogodkov, besed, značilnosti. Svoja pričevanja
lahko zapišete in jih pošljete na župnišče. Lahko pa sporočite, da pride
k vam nekdo izmed članov skupine za zbiranje pričevanj, ki bo vaše besede zapisal. Zbrati želimo tudi pisma, fotografije in razne predmete, ki
govorijo o življenju in delu msgr. Lojzeta Kozarja. Če lahko, prosimo, da
jih odstopite župniji, če ne, pa jih daste samo na vpogled, da se poslika
oz. naredi kopija. Gradivo bomo uporabili za stalno razstavo o msgr.
Lojzetu Kozarju, za zbornik o njem, pa tudi za morebitni dokumentarni
film.
Priprava na sv. krst – 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.
Pregled verskega življenja v župniji za mesec januar:
Zakrament sv. krsta so prejeli:
1. Pia Kociper
V večnost so odšli:
1. Verona Marič. Rojena je bila 23. avgusta 1921
v Sečkarjevi družini. Leta 1940 se je poročila s Štefanom Maričem. V zakonu se jima je rodilo osem
otrok, a sta dva umrla v rani mladosti. Z ljubeznijo je skrbela za dom in družino. Moč za svoje življenjsko darovanje je dobivala v molitvi in pri sveti
maši. Umrla je 18. januarja 2010, 20. januarja pa
je bil njen pogreb.
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Besede msgr. Lojzeta Kozarja iz knjige
Takšen prag
 So stvari, ki jih ni mogoče zaobrniti, kakor včeraj ne more postati
jutri.
 Stara modrost pravi: če hočeš skočiti v mlako, jo najprej zmeri, če ni
pregloboka.
 Vsem smo dolžni spoštovanje in da živimo z njimi v miru.
 Odkloniti botrinstvo, pravijo, je odkloniti božji blagoslov.
 Ti očeta do praga, sin pa tebe čez prag!
 Kaže, da je nekje le neka pravičnost, ki končno vsakega izmed nas
na stara leta pripelje na pravo mesto, da nam bo povrnjeno, kar smo
posojali.
 V tem je lepota, da, v tem je sreča, da nekdo misli nate, da te ima
nekdo rad in ti skuša olajšati bridkost. Čeprav je v življenju vse temno, zaradi takih svetlih trenutkov je vredno živeti.
 Nikdar te nisem poljubil, samo zdaj, ko si mrtev in moje ljubezni več
ne potrebuješ. Sinek, nikdar te nisem poljubil!
 Zdaj je na tvojih nebeških poljanah, mlad v večni pomladi tvoje ljubezni.
 Da, dobri Bog, ti že veš, kako mora biti kaka stvar urejena.
 Toda usmiljenje, naj bo še tako veliko, ljubezni ne more nadomestiti.
 Tu ni sreče in je nikdar ni bilo. Tu je takšen nesrečen prag.
 Zato sem prišel, da bi ti vlil zaupanje vanj, zaupanje, ki je nujno
potrebno za ta zadnji, najdaljši skok v večnost.
 Ne, imeti moraš zavest, da te na oni strani čaka z razprostrtimi rokami on, čigar ljubezen je neizmerno večja od naše nebogljene grešnosti.

List neuničljivega upanja.

Izdaja: Župnija Odranci, Trg Lojzeta Kozarja 1, 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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