Leto VI

Številka 3

Marec 2010

Misijon se nadaljuje
Misijon se je končal. Ostajamo pa zapisani in ljubljeni. Ob sklepu
misijona smo kot župnijsko občestvo sprejeli posebno izjavo, ker
želimo, da se misijon nadaljuje:
Izjava ob sklepu misijona
Ko z veliko hvaležnostjo Troedinemu Bogu sklepamo sveti misijon in
smo zbrani kot župnijsko občestvo ob oltarju in misijonskem križu,
izjavljamo:
1. Še bolj smo se zavedli, da je družinska molitev dragocena vrednota, zato si bomo po naših družinah prizadevali ne le za osebno molitev, temveč tudi za redno skupno družinsko molitev pred
in po jedi ter predvsem za skupno večerno molitev.
2. Še bolj nam je v času misijona prišlo v zavest, da je sveta maša
neprecenljiv božji dar, zato si bomo odslej še bolj prizadevali za
reden obisk nedeljske in praznične svete maše. Radi pa bomo
prihajali tudi k delavniškim mašam, kolikor bomo le mogli.
3. Svojo vero bomo utrjevali in hranili tudi z branjem verskega tiska, Družine, Ognjišča, Mavrice, raznih knjig in drugega tiska.
Skrbeli bomo, da bo v vsaki hiši vsaj nekaj te duhovne hrane.
4. Zavedamo se, da smo ena skupnost, eno občestvo, zato želimo po
svojih močeh sodelovati pri življenju tega občestva. Na različne
načine želimo graditi našo župnijsko skupnost, zato si bomo izbrali vsaj eno dejavnost, preko katere bomo delali nekaj dobrega
za svoje bližnje v župniji, v škofiji in v Cerkvi.
Pri izpolnjevanju teh nalog naj nas podpira in vodi moč Troedinega
Boga, naj nas spremlja priprošnja nebeške Matere Marije, naj bo z
nami Božji služabnik Danijel Halas in vsi naši sveti možje in žene.
Izrečeno ob sklepu svetega misijona na 2. postno nedeljo, 28. februarja 2010.
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Izjava naj ne bo samo na papirju, prizadevajmo si, da bi jo živeli. Vabljeni, da se še naprej zbirate k družinski molitvi, da se shajamo ob
Gospodovem oltarju, da beremo verski in s svojim sodelovanjem gradimo občestvo. Vse dobro naj se nadaljuje. Misijon naj se nadaljuje.
Lojze Kozar, župnik

48. seja ŽPS
48. redno sejo ŽPS smo v ponedeljek, 1. marca 2010, začeli ob 18.30
uri. Po uvodnem pozdravu gospoda župnika je sledila skupna molitev. Nato smo člani ŽPS ovrednotili misijon, si izmenjali doživetja oz.
naredili pogled nazaj pa tudi že nekoliko pogled naprej. Da zberemo
čim več odmevov, bomo svoja doživetja zapisali. Tudi z namenom,
da se še nekaj dogaja, da se še govori o misijonu. To je naša skupna
naloga, da to, kar smo lepega doživeli, širimo naprej. To je eden od
pomembnih sadov misijona, da bi mi naprej misijonarili. Živimo iz
tega misijona in skušajmo sklepe misijona uresničevati, da naredimo korak naprej, korak bliže Bogu.
V okviru oznanjevanja smo govorili o novi sestavi članov ŽPS. Ker ta
sestava ŽPS še ni potrjena s strani škofa ordinarija, objavljamo še
neuradne rezultate izbire članov ŽPS:
Člana po službi: Klavdija Dominko, katehistinja; Vinko Ferenčak,
ključar
Predstavnika mladine: Gregor Marič, Gasilska 15; Leja Sabotin, Ravenska 27
Predstavnik pevcev: Aleksandra Virag, Gasilska ulica 8
Predstavnik Karitas: (še ni izbran)
Izbrani člani: Tomislav Antolin, Gasilska 14; Tomi Čeh, Gajska 5;
Milan Hozjan, Žitna 4; Darko Kavaš, Na kamni 10; Stanko Skledar,
Mlinska 9; Branko Virag, Ravenska 35; Mirko Vrbnjak, Ravenska
25; Marija Duh, Vezna 7; Cvetka Ferenčak, Ravenska 30; Kristina
Jerebic, Panonska 8; Dušica Kavaš, Štefana Kovača 4; Silva Sečkar,
Žitna 6; Rozalija Smej, Štefana Kovača 23; Jožica Tompa, Gajska 26.
Vse, ki ste podpisali izjavo o sodelovanju v župniji in niste bili izbrani v ŽPS, bomo povabili na srečanje, kjer se bomo konkretneje
dogovorili o možnostih sodelovanja.
V nadaljevanju seje smo se dotaknili Kozarjevega leta in dogodkov,
ki se v tem letu pripravljajo. Tako ste vabljeni na večer s pisateljem,
ki bo v soboto, 13. marca 2010. Prav tako se o našem prvem župni-
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ku pripravlja razstava in kateheze.
Na seji smo govorili tudi o veliki spovedi, ki je tokrat zaradi misijona
ne bo. Možnost za spoved bo pred vsako sveto mašo.
Govora je bilo še o pripravi Dekanijskega pastoralnega dne, ki bo 9.
maja 2010 pri nas v Odrancih. Nato o sodelovanju in pripravi molitve Križevega pota v Pašnjeku ter o drugih pastoralnih dogodkih, ki
se bodo zvrstili v naši župniji in so zapisani v nadaljevanju tega Lista
neuničljivega upanja.
Klavdija Dominko

Pastoralni dogodki
Svetopisemske urice – bodo v sredo, 10., 17. in 31. marca ter 14. aprila
ob 17. uri.
Križev pot – v postnem času ob petkih ob 18. uri in ob nedeljah ob 14. uri.
Križev pot v Pašnjeku – bo v soboto, 20. marca 2010 ob 18. uri.
Kozarjevo leto: VEČER S PISATELJEM – bo v soboto, 13. marca 2010, ko
se bomo spomnili msgr. Lojzeta Kozarja kot pisatelja. Ob 18. uri bo sveta
maša, ki jo bo vodil škof dr. Jožef Smej, po maši sledi srečanje, na katerem
bodo posamezniki predstavili msgr. Lojzeta Kozarja kot pisatelja, pesnika,
urednika…
Halasov shod – bo na dan smrti Božjega služabnika Danijela Halasa, v
torek, 16. marca 2010, v župnijski cerkvi svete Katarine v Lendavi.
Praznik Svetega Jožefa – v petek, 19. marca 2010. Svete maše bodo ob
8. in ob 18. uri.
Prireditev ob Dnevu staršev – v nedeljo, 21. marca 2010. Staršev se bomo
spomnili pri obeh sv. mašah, popoldne ob dveh pa še v telovadnici OŠ s
kulturno prireditvijo.
Praznik Gospodovega oznanjenja – v četrtek, 25. marca. Svete maše
bodo ob 8. in ob 18. uri.
Cvetna nedelja, 28. marca 2010 – blagoslov zelenja pri obeh mašah. Sodelujejo učenci 7. razreda. Vabljeni, da po ulicah izdelate butare in jih
prinesete k sv. maši ob 10. uri.
Veliki teden - bogoslužje velikega tedna:
- Veliki četrtek, 1.4.2010 ob 19. uri – spomin zadnje večerje
- Veliki petek, 2.4.2010 ob 15. uri - obredi velikega petka
- Velika sobota, 3.4.2010: od 7. do 17 ure češčenje (po ulicah),
ob 17. uri – blagoslov velikonočnih jedi
ob 19. uri – velikonočna vigilija
- Velika noč, 4.4.2010 ob 8. uri - vstajenjska procesija s sveto mašo
ob 10.30 uri – sveta maša
- Velikonočni ponedeljek, 5.4.2009 – svete maše ob 8. in ob 10. uri
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Češčenje pri Božjem grobu na veliko soboto:
Ura
Ulica
7-8
Panonska
8-9
Sevranska, Kovaška, Dolinska
9-10
Štefana Kovača
10-11
Gajska, Gredice, Mlinska
11-12
Jugovska, Gasilska, Na kamni
12-13
šolarji
13-14
mladina
14-15
Ravenska
15-16
Mladinska, Prešernova, Žitna
16-17
Vezna, Vrtna, Ribiška, Cvetna, Ob Črncu
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 februar:
Zakrament sv. krsta so prejeli:
2. Marija Selina Kavaš
3. Ela Poredoš
V večnost so odšli:
2. Jožef Kolenko. Rojen je bil 7. februarja 1926. Odraščal
je ob starših Veroni in Ivanu ter bratu Francu. Leta 1954
se je poročil s Katarino Kavaš. Delal je doma in na Gorenjskem ter skrbel za dom. Rad je pomagal svojim bližnjim
pri raznih delih. Po krajši bolnišnični oskrbi je nenadoma
omahnil na svojem domu v času misijona. Umrl je 26. februarja 2010, naslednji dan smo ga pospremili na božjo
njivo.
3. Martin Zver. Luč sveta je zagledal 17. oktobra 1938 v
Zverovi družini, v kateri se je Ivanu in Mariji rodilo deset
otrok. Kot mlad fant je odšel na Gorenjsko, kjer je delal
vse do upokojitve. Leta 1961 se je poročil z Marijo Marič.
Življenje sta dala štirim sinovom. Bil je velik ljubitelj narave. Po krajši bolezni je umrl v mariborski bolnišnici 27.
februarja 2010. Njegovo pogreb je bil 1. marca.

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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