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Kozarjeve počitnice
V Kozarjevem letu morajo biti tudi počitnice. In to ne kakršne koli.
V Kozarjevem letu bodo Kozarjeve počitnice. In kaj je to posebnega?
Poznate Anuško in tri fante? Veste, kako je takrat, če pes na gosli brenka? Kako je potovati v ta nori svet? Kakšen je odščipnjeni ekvator?
To je samo nekaj naslovov zgodb msgr. Lojzeta Kozarja, ki nam pomagajo, da se sprostimo, se nasmejemo do solz, obenem pa začutimo
bogastvo pisateljeve duše, ki je znal v vsaki stvari videti nekaj lepega
in iz na videz nepomembnega dogodka narediti literarno mojstrovino.
Kozarjeve počitnice naj bodo torej usmerjene v prebiranje Kozarjevih zapisov, predvsem tistih veselih, nagajivih, šaljivih. Najdemo jih
v Stopinjah, v Mohorjevem koledarju, v Pratiki, v knjigi Moji konjički
in še kje.
Ob tem pa bo še drugo počitniško dogajanje, ki se bo začelo z župnijskim praznovanjem 20. junija, se nadaljevalo s Kozarjevim pohodom
in z oratorijem, sklenilo pa z romanjem in kolesarjenjem. Privoščimo
si vsaj nekaj te obogatitve.
Lojze Kozar

Poročilo 2. seje ŽPS in drugih sodelavcev
V ponedeljek, 31. maja 2010, je bila druga seja ŽPS v širši sestavi,
ki so se je udeležili člani ŽPS in drugi župnijski sodelavci. Srečanje
smo začeli v cerkvi, ko smo se udeležili šmarnic, nato pa nadaljevali v
župnijski učilnici. Po pregledu in potrditvi zapisnika prvega skupnega
srečanja smo izbrali namestnike voditeljev odborov posameznih skupin, ki jih sestavljajo sledeči člani:

1. Odbor za kulturne dejavnosti sestavljajo voditelj Tomaž Čeh, namestnik voditelja Denis Nedelko, člani odbora Tomislav Antolin, Klavdija Dominko, Milan Hozjan, Gregor Marič, Leja Sabotin, Stanko
Skledar.
2. Odbor za gospodarske dejavnosti sestavljajo voditelj Branko Virag,
namestnik voditelja Vinko Ferenčak, člani Darko Kavaš, Jože Kociper - Ravenska, Marija Kociper - Ravenska, Ivan Marič, Branko Raj,
Leja Sabotin, Jožica Tompa, Sandra Virag, Mirko Vrbnjak.
3. Odbor za karitativne dejavnosti sestavljajo voditeljica Silva Sečkar,
namestnica voditeljice Marija Duh, člani Martina Balažic, Cvetka
Ferenčak, Kristina Jerebic, Duša Kavaš, Jožef Kociper - Gajska,
Jožica Tompa, Sandra Virag, Mirko Vrbnjak.
4. Odbor za romarske dejavnosti sestavljajo voditelj Stanko Skledar,
namestnica voditelja Rozalija Smej, člani: Tomislav Antolin, Klavdija Dominko. Večji del seje smo posvetili pripravam dogodkov v
Kozarjevem letu in sicer:
ŽUPNIJSKI PASTORALNI DAN, bo v nedeljo, 20. junija 2010. Začel se bo ob 10. uri s slovesno sveto mašo, pri kateri sodelujejo člani
ŽPS in predstavniki gostujočih župnij. Sledi skupna pogostitev v šotoru pred cerkvijo, nato pa kulturno družabno dogajanje ob glasbi,
petju in bogatem programu. Za otroke se pripravlja posebno dogajanje z iskanjem Kozarjevega zaklada ter drugimi igrami. Pecivo za
to priložnost letos pripravljajo Cvetna, Dolinska, Gajska in Gasilska
ulica, katerim se za sladke dobrote že vnaprej najlepše zahvaljujemo.
Pecivo prinesite na župnišče v nedeljo zjutraj. Ta dan bo rana maša
ob 7. uri, predvsem za tiste, ki imate kasneje kakšne obveznosti, vsi
pa lepo vabljeni h glavni slovesnosti ob 10. uri.
KOZARJEV POHOD bo v nedeljo, 4. julija 2010. Odhod bo ob 9.
uri z avtobusom do Gorenjega Senika, kjer ob 11. uri začnemo s sveto mašo, nato se peš podamo preko Srebrnega brega do cerkve Svete
Ane v Boreči. Na pohodu se nam bodo pridružili verniki iz Gornjih
Petrovec in z Gorenjega Senika. Hoje bo za približno dve uri. Prijave
za Kozarjev pohod bomo člani ŽPS zbirali na župnijskem dnevu in v
nedeljo, 27. junija 2010 po obeh svetih mašah ob izhodu iz cerkve.
Cena prevoza: 5 €/osebo. Za hrano in pijačo poskrbi vsak sam. Ta
dan bo doma sveta maša ob 8. uri, druga sveta maša pa bo na Gorenjem Seniku ob 11. uri.
ORATORIJ bo potekal od 13. do 18. julija 2010. Vsebina bo
povezana z msgr. Lojzetom Kozarjem. Vodili ga bosta s. Marta Zadravec in s. Cilka Hozjan skupaj z animatorji ter drugimi sodelavci.
ŽUPNIJSKO ROMANJE bo v soboto, 28. avgusta 2010 v kraje po

Sloveniji, kjer so delovali msgr. Lojze Kozar: Maribor – Trbovlje – Hrastnik – Brežice – Ptuj. Prijavite se lahko po vsaki nedeljski sveti maši
pri g. župniku.
Na seji smo govorili še o nekaterih vzdrževalno-tehničnih aktivnostih okrog cerkve in župnišča, ki jih bomo uredili v prihodnjih dneh.
V jubilejnem Kozarjevem letu, ki ga obhajamo, se še posebej spominjamo našega prvega župnika msgr. Lojzeta Kozarja, ki nam s svojim življenjem in delom dajejo zgled »živega kristjana« ter upanja na
poti Resnice, ki vodi do Boga, pri katerem sedaj za nas prosijo. Prepričani smo, da se mnogi, ki ste pokojnega župnika poznali, še živo spominjate kakšnega dogodka, srečanja z njimi, njihovih besed… Morda
iz let, ko ste hodili k verouku, ali kot mašnika, zborovodje,…ali kakršnegakoli srečanja z njimi. Vabljeni ste, da te svoje spomine obudite
in zapišete,… v zahvalo za vse, kar so pokojni župnik storili za vsakega izmed nas, za naš kraj, za našo župnijo in širše ter v vzpodbudo
vsem, da bi po njihovem zgledu postajali vedno boljši in pogumnejši
pričevalci za Kristusa.
Klavdija Dominko

Pastoralni dogodki
Halasovi romarski shodi – v Črensovcih: v petek, 25. junija; v Veliki
Polani v sredo, 21. julija in v soboto, 21. avgusta 2010.
Praznik apostolov sv. Petra in Pavla – v torek, 29. junija 2010.
Češčenje – v četrtek, 1. julija, 5. avgusta in 2. septembra 2010 ob
19. uri.
Marijino Vnebovzetje – v nedeljo, 15. avgusta 2010.
Blagoslov šolarjev – v nedeljo, 29. avgusta 2010, pri obeh svetih
mašah.
Prenos sv. maše – V nedeljo, 29. avgusta 2010 ob 10. uri, bo Radio
Slovenija prenašal sv. mašo iz naše cerkve.
Pregled verskega življenja v župniji za mesec maj:
V večnost so odšli:
8. Marija Hozjan. Rojena je bila pod Lipo 1. junija 1939 staršema Štefanu in Ani Petek. Leta 1959 se je poročila z Martinom Hozjanom in se preselila v Odrance. Življenje sta podarila petim otrokom. Z ljubeznijo je skrbela za družino in dom.
V življenju je doživljala mnoge preizkušnje, tudi smrt moža.

Pogumno je
vztrajala in
moč iskala v
molitvi in v prejemanju zakramentov. Po daljši bolezni je
umrla na dan proščenja,
zadnji dan Marijinega meseca maja pa je bil njen pogreb.
Zakrament sv. zakona so prejeli:
1. Andrej Rogač in Sonja Ferenčak
Priprava na sv. krst – Priprava
v župniji poteka vsak zadnji ponedeljek v mesecu ob 19. uri. Srečanja bodo: 28. junija, 26. julija, 30. avgusta. 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.

Besede msgr. Lojzeta Kozarja:
Jaz sem Štef. Mužikaš. Imam pa dva pajdaša, to sta Blaž in Tjaš. Držimo skupaj kakor cigani na nakovalu. Še zdaj, nekoč pa smo še veliko
bolj, saj drug brez drugega sploh nismo mogli biti, ko pa so nas za gostüvanje vedno vse tri najeli. Blaž je igral harmoniko, na táko staro z
basi na mtata mtata. Bila je že nekoliko razglašena, kar pa nas, ki smo
igrali, nikakor ni motilo, motilo pa je tiste, ki so poslušali, zato so nam
pri plači vedno kaj odtrgali, češ da ne znamo dobro »skupaj štimati«.
Ko smo v tisti hudi zimi šli na ono stran Mure v mártinsko faro igrat
na gostüvanje…
L. Kozar, Če pes na gosli brenka
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