Leto VI

Številka 4

April 2010

Besede s Trga
Na podlagi sklepa Geodetske uprave RS, Geodetske pisarne Lendava
z dne 17. 12. 2009, se prostor ob cerkvi imenuje Trg Lojzeta Kozarja.
V območje Trga spadajo dosedanje hišne številke Panonska 48 in
Panonska 50, to je župnišče in župnijska cerkev. Slovesna blagoslovitev Trga Lojzeta Kozarja bo v nedeljo, 25. aprila 2010 ob 10. uri,
ko bo tudi odprtje in blagoslovitev stalne razstave o msgr. Lojzetu
Kozarju. Obletnico smrti pokojnega župnika bomo torej zaznamovali
z živim dogajanjem, ko bodo pokojni župnik še bolj stopili med nas.
Nagovorili nas bodo s panojev, kjer bodo prikazane slike, dokumenti in drugi zapisi o njihovem življenju in delu. Nagovorili nas bodo
predmeti v vitrinah. Nagovorila nas bo rdeča tabla z napisom Trg
Lojzeta Kozarja.
S tega posvečenega prostora so nam pokojni župnik 54 let podarjali dragocene besede, nam razdajali bogastvo svojega srca. Njihova govorica ni utihnila. Enajst let po smrti je njihovo sporočilo še
glasnejše, še bolj jasno, še bolj zavezujoče. Prav je, da prisluhnemo
besedam s Trga, ki vse bolj postaja romarski kraj.
Lojze Kozar, župnik

49. seja ŽPS
V torek, 6. aprila je bila 49. redna seja ŽPS, zadnja v tem mandatu
ŽPS. Srečanje smo začeli s skupno molitvijo v cerkvi in nadaljevali
v veroučni učilnici, kjer smo najprej potrdili zapisnik prejšnje seje.
Sledil je študijski del na temo Brez duhovnika ni evharistije. Gospod
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župnik je poudaril, da je duhovni poklic dar in hkrati sad našega
prizadevanja. Če bo vera živo dejavna, bo lahko vzklil duhovni poklic. Seznanili smo se s pobudami za molitev za duhovne poklice v
župniji. Prav je, da duhovne poklice cenimo, da želimo, da bi tudi iz
naše srede izšli duhovni poklici. Če v ta namen delamo, bo to gotovo
obrodilo sadove. Pred leti je mednarodno združenje za duhovne poklice Serra International organiziralo literarni natečaj na temo duhovni poklici. Odzvali so se tudi pokojni župnik msgr. Lojze Kozar in
kar dvakrat prejeli srebrno nagrado.
V nadaljevanju seje smo se seznanili s pastoralnimi dejavnostmi
naše župnije. V nedeljo, 18. aprila 2010, bo pri sv. maši ob 10. uri
gospod župnik izročil imenovanja novim članom ŽPS. Prva redna
seja v novi sestavi bo v ponedeljek, 3. maja 2010 ob 19. uri. Prvo
srečanje v razširjeni sestavi ŽPS, na katerega so vabljeni vsi, ki so
bili zapisani na izbirni listi članov ŽPS, tudi tisti, ki niso bili izbrani,
pa bo v ponedeljek, 19. aprila 2010 ob 19. uri.
Nato smo govorili o dogodkih v Kozarjevem letu. Izšle so Kateheze o
msgr. Lojzetu Kozarju. O našem prvem župniku se pripravlja razstava, katere otvoritev bo v nedeljo, 25. aprila 2010, ko bo tudi slovesna
obeležitev Trga Lojzeta Kozarja.
Govorili smo še o pripravi in izvedbi Dekanijskega pastoralnega dne
(DPD), ki bo 9. maja 2010, o proščenju, ki bo 30. maja 2010 ter o
Župnijskem pastoralnem dnevu (ŽPD), ki bo 20. junija 2010. To bo
tudi osrednja slovesnost v Kozarjevem letu.
Na seji smo sklenili, da bo priprava na sveti krst v prihodnje potekala enkrat mesečno in sicer vsak zadnji ponedeljek v mesecu ob 19.
uri.
Seznanili smo se z evropskim letom boja proti revščini, ki trenutno
poteka. Nič revščine – ukrepajmo zdaj, je geslo Evropske Karitas.
Prav tako pa tudi o vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo v enem
dnevu, ki bo v soboto, 17.4.2010, in se ji je pridružila tudi Cerkev
na Slovenskem ter Slovenska karitas.
Več o načrtovanih pastoralnih dogodkih, ki se bodo zvrstili v prihodnjih dneh, si lahko preberete v nadaljevanju tega Lista neuničljivega upanja.
Klavdija Dominko
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Pastoralni dogodki
Svetopisemske urice – 14. in 28. april ob 17. uri. Sklep SP uric bo
v nedeljo, 6. junija 2010 pri sv. maši ob 10. uri.
Halasov romarski shod – v sredo, 21. aprila, v Veliki Polani. Ob
18.30 uri molitvena ura, ob 19. uri sveta maša. Avtobus odpelje izpred cerkve ob 17.45.
Kozarjevo leto: ODPRTJE IN BLAGOSLOV RAZSTAVE o msgr.
LOJZETU KOZARJU – bo v nedeljo, 25. aprila 2010 ob 10. uri. Ob
tej priložnosti bo tudi slovesna obeležitev Trga Lojzeta Kozarja.
Obletnica smrti msgr. Lojzeta Kozarja – v četrtek, 29. aprila 2010.
Šmarnice – v maju. Zjutraj ob 7. uri s sv. mašo in zvečer ob 19. uri.
DEKANIJSKI PASTORALNI DAN - 9. maja 2010 ob 14. uri v Odrancih. Povezan bo s 100-letnico rojstva msgr. Lojzeta Kozarja, letom
duhovništva in evharistije. V cerkvi bomo začeli z molitvenim delom
srečanja. Sledil bo duhovno-kulturni program, ko bomo na kratko
spoznali lik pokojnega župnika. Ob tej priložnosti nas bo nagovoril
tudi g. škof dr. Peter Štumpf. Nadaljevali bomo z družabnim programom, ko bodo zunaj pred cerkvijo župnije iz naše dekanije na stojnicah v obliki razstave in zanimivih dejavnosti predstavile konjičke
msgr. Lojzeta Kozarja. Poskrbljeno bo tudi za pogostitev. Vabljeni!
Prošnje procesije – 10., 11. in 12. maja 2010.
Vnebohod – v četrtek, 13. maja 2010.
Priprava na sv. krst – Priprava v župniji poteka vsak zadnji ponedeljek v mesecu ob 19. uri. Vabljeni starši in botri. Starši prinesejo
družinsko knjižico in otrokov rojstni list. Botri, ki niso iz naše župnije, prinesejo potrdilo iz svoje župnije. 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 marec:
Zakrament sv. krsta so prejeli:
4. Živa Lina Županec
5. Lana Komar
6. Tija Zakojč
7. Amina Kežmah
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Kozarjevo leto 2010
V okviru Kozarjevega leta je bilo načrtovano tudi srečanje s slikarji. Povabilu se je odzvalo deset slikarjev,
ki so se zbrali v soboto, 10. aprila
2010, v župnišču v Odrancih. S pomočjo projekcije smo jim predstavili
življenje in delo msgr. Lojzeta Kozarja. Slikarji, člani društva Likos in
drugi, so si ogledali še cerkev Svete
Trojice in se ustavili ob grobu msgr.
Lojzeta Kozarja. V naslednjih tednih
in mesecih bodo ustvarjali umetniška dela, s katerimi želijo predstaviti msgr. Lojzeta Kozarja kot duhovnika, pisatelja, graditelja cerkve in
vsestransko bogato osebnost. Svoja
umetniška dela bodo predstavili na
razstavi ob koncu septembra.
Misijonski kotiček
Ker se misijon nadaljuje, vas vabimo, da občasno pogledate svoje
misijonske sklepe, ki ste jih zapisali v knjižico ali samo v svoje srce.
Glavni skupni sklep je, da bomo bolj redno, bolj zavzeto prihajali
k nedeljski maši in dejavno sodelovali. Naj bo tudi naša molitev,
predvsem skupna, bolj živa in pogosta. Vabljeni, da v aprilu najdete
nekaj minut časa za obujanje spominov na misijon in za kratko molitev. Povejte doma drug drugemu, kaj vam je bilo v času misijona
všeč, česa se radi spominjate. Za osvežitev spomina skupaj poglejte
župnijsko spletno stran, preberite zapis o posameznem dnevu in si
oglejte slike. Ob koncu tega spominjanja skupaj zmolite Očenaš,
Zdrava Marija in Slava Očetu. Še lepše pa bo, če boste zmolili eno
desetko na misijonski rožni venec. Ker je velikonočni čas, je primerna skrivnost: ki je od mrtvih vstal.

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/

Odranci zupnijski list April 2010.indd 4

12.4.2010 8:41:38

