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Prazen prostor

Prazen prostor na tej strani ni tiskarska napaka in ni pomanjkanje
idej za kakšen zapis. Prazen prostor je izziv, je vabilo, je klic, da ga
napolnimo. 30. maja bomo obhajali proščenje, praznik Svete Trojice,
največji vsakoletni praznik naše župnije. Vabljeni, da za ta praznik
napolnite prazen prostor. Na tem papirju in v cerkvi. Na ta prazen
prostor narišite simbol Kozarjevega leta in narišite začetnice svojih
imen. Msgr. Lojze Kozar je v oporoki, ki jo lahko vidimo na razstavi
v cerkvi, izrazil željo, da bi vsi odranski verniki ostali dobri in verni.
Izpolnimo to željo tudi z udeležbo pri sveti maši na dan proščenja.
Izpolnjen papir izrežite in ga prinesite v cerkev. Tam ga boste pred
mašo zalepili na plakat in se tako približali Bogu, ki je vsa naša mladost in vsa naša ljubezen. Naj prostor ne ostane prazen. Ne na tem
listu, ne v cerkvi. Da ne bo ostal prazen tudi v nebesih.
Lojze Kozar, župnik
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Prva seja ŽPS
V ponedeljek, 3. maja 2010 je bila prva redna seja ŽPS v novi sestavi.
Molitveni del je potekal v cerkvi, ko smo se zbrali pri šmarnicah.
Srečanje se je nadaljevalo v veroučni učilnici, kjer smo obravnavali
aktualna vprašanja o pastoralnih aktivnostih v župniji. Seznanili
smo se s Statutom ŽPS, predvsem o tem, kakšne so naloge in
pomen ŽPS, ki razmišljanja o tem, kaj delati, kako oznanjevati,
kako naj župnija živi na treh osnovnih področjih delovanja Cerkve:
oznanjevanju, bogoslužju in dobrodelnosti. Da bomo lahko čim bolj
uresničili svoje poslanstvo v ŽPS, smo na seji ŽPS v širši sestavi, ki je
bila 19. aprila ustanovili štiri skupine: za kulturne, gospodarske,
karitativne in romarske dejavnosti. Na ta način bo lahko vsak,
ki želi, konkretneje po svojih zmožnostih sodeloval pri rasti vere in
vsega dobrega v naši župniji. Tako smo na tej prvi seji ŽPS izbrali
voditelje, ki bodo skupaj s člani posamezne skupine uresničevali
konkretne sklepe. Ker bomo namestnike voditeljev izbrali šele na
seji 31. maja, bomo imena vseh objavili v naslednji številki Lista
neuničljivega upanja.
ŽPS ima redne seje vsak mesec, po dnevnem redu, ki je predpisan
v Statutu. Sklenili smo, da bodo seje ŽPS vsak prvi ponedeljek v
mesecu in izbrali zapisničarko sej Klavdijo Dominko.
V nadaljevanju smo govorili o pripravi Dekanijskega pastoralnega
dne in o načrtovanju Župnijskega dne, ki bo 20. junija 2010. Govora
je bilo tudi o proščenju, ki bo 30. maja 2010, ko nas bo obiskal
misijonar g. Ivan Turk in nas nagovoril pri obeh svetih mašah.
Sklenili smo še, da bo galerija v cerkvi ta dan odprta in da bo vstop
na galerijo možen skozi cerkev.
Vsi letošnji pastoralni dogodki župnije so povezani s 100-letnico
rojstva msgr. Lojzeta Kozarja, ko se želimo čim bolj dejavno spomniti
našega prvega župnika, ki še živijo v naših srcih, so med nami in
nas spremljajo.
Več o posameznih pastoralnih dogodkih, si lahko preberete v
nadaljevanju tega Lista neuničljivega upanja.
Klavdija Dominko

Pastoralni dogodki
Vnebohod – v četrtek, 13. maja 2010.
Svetopisemske urice – 19. maj in 2. junij 2010 ob 17. uri. Sklep SP
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uric bo v nedeljo, 6. junija 2010 pri sv. maši ob 10. uri.
Halasov romarski shod – v petek 21. maja v Veliki Polani. Ob
18.30 molitvena ura, ob 19.00 sveta maša. Avtobus odpelje izpred
cerkve ob 18. uri.
Prva sveta spoved – v soboto, 22. maja 2010.
Prvo sveto obhajilo – v nedeljo, 23. maja 2010 pri sv. maši ob 10.
uri.
Proščenje – praznik Sv. Trojice, v nedeljo, 30. maja 2010. Sv. mašo
vodi g. Ivan Turk.
Sklep šmarnic – v ponedeljek, 31. maja 2010.
Srečanje ŽPS in sodelavcev – v ponedeljek, 31. maja po šmarnicah.
Telovska procesija – v četrtek, 3. junija 2010 ob 17. uri. Oltarje
postavljajo: 1. Mladinska 1-20; 2. Kovaška; 3. Mlinska in Gredice;
4. Mladinska 21-43.
Izpoved vere devetošolcev – v nedeljo, 6. junij 2010 pri sv. maši ob
8. uri.
SLOVENSKI EVHARISTIČNI KONGRES – 13. junij 2010. Prijave še
zbiramo. Cena vožnje je 12 eur, romarskega paketa (kapa, pelerina,
knjižica, podobica) pa 5 eur.
Kozarjevo leto: ŽUPNIJSKI DAN – v nedeljo, 20. junija 2010. To bo
hkrati osrednja slovesnost Kozarjevega leta. Vabljeni.
Priprava na sv. krst – Priprava v župniji poteka vsak zadnji
ponedeljek v mesecu ob 19. uri. V maju bo srečanje 24. maja po
šmarnicah. 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 april:
V večnost so odšli:
4. Ana Mertik. Mihael in Marija Zadravec sta 24.
aprila 1932 dobila deklico, ki sta ji pri sv. krstu dala
ime Ana. Odraščala je ob treh bratih in sestri, se učila
šivanja in življenjskih veščin. Leta 1954 se je poročila
z Jožefom Mertikom. Podarila sta življenje hčerkama
Elizabeti in Mariji. Skrbela je za dom in družino, tudi
s šivanjem oblek za neveste. Bolezen jo je prikleni-
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la na invalidski voziček. Umrla je 16.
aprila in se čez dva dni
pridružila svojemu možu,
ki na odranskem pokopališču čaka vstajenje.
5. Avgust Litrop. Rojen je bil 17. julija
1943 v Gomilicah. Kot mlad fant je odšel
za zaslužkom in delal v različnih krajih
doma in v tujini. Leta 1972 se
je poročil s Terezijo Krampač iz
Trnja. Rodila sta se jim sinova Roman
in Simon. Z ženo sta v Odrancih zgradila
hišo. Bolezen mu je skrajšala življenje, saj
je umrl v svojem 67. letu. Umrl je 20. aprila.
K večnemu počitku smo ga položila 22. aprila.
6. Ana Balažic. Rodila se je 15. julija 1926 staršema
Francu in Gizeli Zver. Leta 1947 se je poročila s
Štefanom Balažicem. Rodili so se jima trije otroci,
odrasla leta sta dočakala le Štefan in Vika. Ana se je
že kot dekle pridružila cerkvenemu pevskemu zboru
in mu ostala zvesta vse do smrti. 65 let je bogatila
bogoslužje s svojim petjem v pevskem zboru in tudi
ob delavnikih. Umrla je 24. aprila, naslednji dan je bil
njen pogreb. Zdaj poje v nebeških zborih.
7. Jožef Antolin. 16. marca 1930 sta Vinko in Terezija
Antolin dobila sina Jožefa. Odraščal je ob sestri in
bratu in se leta 1959 poročil z Marijo Hozjan. Rodili
so se jim trije otroci. Jožef je zvesto skrbel za dom in
družino, delal je v tujini in doma. Bolezen in starostne
težave je potrpežljivo prenašal. Umrl je 24. aprila in
naslednji dan smo ga pospremili k večnemu počitku.

List neuničljivega upanja.
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