Leto: VI

Številka 7

September 2010

Nosite bremena
Besede v naslovu so težke, moreče. Nosite bremena! Čemu le? Vsak
želi breme odložiti. A naslov je le del gesla za leto dobrodelnosti in
solidarnosti, ki se v celoti glasi: Nosite bremena drug drugemu. To
je misel iz Pavlovega pisma Galačanom. Apostol nas vzpodbuja, da
drug drugemu lajšamo bremena. Če bom prijel in nesel samo košček
bremena nekoga drugega, bo temu breme olajšano. Saj bo en košček
nesel spet nekdo drug, pa tretji in tako se teža razporedi. Bremen je
vedno dovolj: za šolarje učenje in še kaj, za odrasle služba ali brezposelnost, skrb za otroke, pa še breme kakšne bolezni, preizkušnje,
starosti, osamljenosti… Ni človeka brez bremena. A skupaj, drug z
drugim zmoremo prenašati še tako težko breme. V tem prizadevanju
nismo samo. Jezus je prvi vzel naše breme in ga nesel na križ. Zato se
povezujemo z Jezusom, da bi nas on krepil in opogumljal.
Težka bremena so nosili odranski verniki, ko so si prizadevali za gradnjo cerkve. Težka bremena je nosil msgr. Lojze Kozar. A nihče pod
bremeni ni omagal. Ker so nosili bremena drug drugemu. Ker so prejemali moč v molitvi in v zakramentih. Stopajmo po tej poti!
Lojze Kozar

Poročilo 2. redne seje ŽPS
Druga redna seja ŽPS je bila v ponedeljek, 6. septembra 2010, ko
smo se člani najprej zbrali k skupni molitvi za blagoslov v novem
pastoralnem letu, ki smo ga začeli s septembrom. Nadaljevali smo s
študijskim delom, ko smo sprejeli Pastoralni načrt za našo župnijo v
tem letu krščanske dobrodelnosti in solidarnosti, ki poteka pod ge-
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slom: Nosite bremena drug drugemu (Gal 6,2). Pomembno in potrebno
je, da se vsi, vsak na svojem področju trudimo za dobro vseh in sproti
odkrivamo potrebe in stiske ljudi ter se nanje pravočasno odzivamo.
Omenjeni načrt bo objavljen na župnijski spletni strani.
Govorili smo tudi o dogodkih, ki jih pripravljamo v okviru Kozarjevega
leta. Tako je pred nami kolesarsko romanje (18.9.), prvi del Kozarjevih dnevov (17.10.) – petje in igranje pesmi, ki so jih zapisali pokojni
župnik oz. pesmi, ki so kakorkoli z njimi povezane. Predvsem pa je
pred nami glavni dogodek v tem letu, to je blagoslovitev spomenika
msgr. Lojzeta Kozarja (14.11.). Na to veliko slovesnost se želimo duhovno pripraviti s tridnevnico. V okviru tega bo zvečer pred dogodkom
(13.11.) predstavitev dveh knjig, ki ju bo ob 100-letnici rojstva msgr.
Lojzeta Kozarja izdala Mohorjeva družba. Precejšen del dogajanja in
aktivnosti v Kozarjevem letu pa je že mimo. Poročila o dogodkih so
zabeležena in se nahajajo na spletni strani župnije: www.skofija-sobota/zupnija/odranci.
V nadaljevanju seje je bilo govora še o bogoslužju in diakoniji ter drugih aktivnostih naše župnije.
Klavdija Dominko

Pastoralni dogodki
•

•

•

•

Sv. maše ob sredah. Učenci 2. razreda se pripravljajo na prvo sv.
spoved in prvo sv. obhajilo. Da bi se lažje udeleževali sv. maše in
veroučnih srečanj, bo na željo staršev verouk za 2. razred odslej
ob sredah zvečer. Ob 18. uri bo sv. maša, nato verouk. Zato odslej
ob sredah zjutraj ne bo sv. maše, temveč samo zvečer ob 18. uri.
Poleg staršev in otrok 2. razreda lepo vabljeni k sv. maši tudi vsi
tisti, ki sicer zaradi šole ali službe zjutraj ne morete priti. Vabljeni
seveda tudi tisti, ki že sedaj ob delavnikih prihajate k sv. maši.
18.9.2010 ob 8. uri: Kolesarsko romanje, ki bo potekalo po
krajih v okolici, ki so povezani z delovanjem msgr. Lojzeta Kozarja:
Odranci – Velika Polana – Turnišče – Beltinci – Odranci. Program:
8.00 – odhod s kolesi izpred cerkve, 9.00: postaja v Veliki Polani,
11.00: sveta maša v Turnišču, kamor ste povabljeni tudi nekolesarji, 14.00: postaja v Beltincih. Malica iz popotne torbe.
21.9.2010: Halasov romarski shod v Veliki Polani. Ob 18.00
sveta maša, 17.30 molitvena ura. Avtobus odpelje izpred cerkve
ob 17. uri.
25.9.2010: Uvodno srečanje za animatorje in druge mlade,
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ko se bomo dogovorili o obliki in vsebini mladinskih srečanj. Pričakujemo vas ob 19. uri.
26.9.2010: pri sveti maši ob 10. uri Podelitev Slomškovega
bralnega priznanja veroučencem, ki so sodelovali pri branju
knjig v okviru SBP.
30.9.2010 ob 18.00 uri: Češčenje Najsvetejšega.
1.10.2010: obletnica ustanovitve župnije Odranci
1.10.2010: prvi petek, obisk bolnikov po domovih. Dragi verniki, bolnikom in ostarelim omogočite srečanje z Jezusom.
3.10.2010: pri sveti maši ob 8. uri sodelujejo veroučenci 9. razreda, pri sveti maši ob 10. uri sodelujejo člani društva Gojiteljev malih pasemskih živali. Vabljeni, da k tej maši prinesete male živali.
6.10.2010: začetek Svetopisemskih uric, ki so namenjene
otrokom starim od 3 do 5 let. Istočasno se boste s Svetim pismom
srečevali tudi starši.

Pregled verskega življenja v župniji za junij, julij in avgust:
Zakrament sv. krsta so prejeli:
8. Zoja Gajšek
12. Nika Raduha
9. Iva Marinič
13. Nadja Kavaš
10. Jakob Hozjan
14. Inja Jerebic
11. Alex Zadravec
15. Neja Antolin
V večnost so odšli:
9. Aleš Antolin. Na god sv. Aleša, 17. julija, smo se
poslovili od mladega Aleša Antolina, ki je dva dni prej
nenadoma umrl. Rojen je bil 5. maja 1992. Bil je veselje
očeta Stanislava in matere Magdalene. Odraščal je ob
sestri Petri. Njegovo veliko veselje je bil nogomet. Čeprav
se je njegova življenjska pot prehitro končala, upamo, da
živi pri Bogu in nas tam pričakuje.
10. Imre Hajdinjak. Rojen je bil 14. oktobra 1929.
Odraščal je ob očetu Antonu in materi Ani. Leta 1955 se
je poročil z Veroniko Ferenčak. Življenje sta podarila trem
hčeram in sinu. Zavzeto je skrbel za dom in družino. Umrl
je 21. julija, naslednji dan smo ga pospremili k večnemu
počitku. Naj ga Bog nagradi z večno srečo, saj je vanj
veroval in upal ter z dejanji izpovedoval svojo ljubezen do
Njega in do ljudi.
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11. Marija Kavaš.
Rodila
se je 8.
aprila 1925
v
Zadravčevi
družini. Imela je
tri brate in tri sestre. Leta 1951 se je poročila z Martinom Kavašem. Življenje sta podarila
trem otrokom, vendar sta dvojčki umrli v
zgodnjem otroštvu. Leta 1996 ji je umrl mož.
Bila je skrbna žena in mati, ki je v povezanosti
z Bogom prejemala moč za dobra dela, za svoje
življenje. Umrla je 7. avgusta, 9. avgusta pa je bil
njen pogreb.

Priprava na sv. krst – Priprava v župniji poteka vsak zadnji
ponedeljek v mesecu ob 19. uri. Srečanja bodo: 27. septembra,
25. oktobra. 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.

12. Kristina Mertik. Rodila se je 2. junija 1929 in razveselila očeta
Franca in mater Zofijo. Odraščala je ob dveh sestrah in
dveh bratih, tri sestre pa so umrle v zgodnji mladosti.
Leta 1950 se je poročila s Štefanom Mertikom. Skrbela je
za dom in za dve hčeri in dva sina. Leta 1994 ji je umrl
mož. Bolezen jo je zadnja tri leta priklenila na bolniško
posteljo. Da je lažje prenašala vse težave, se je ob prvih
petkih z veseljem srečevala z Jezusom v svetem obhajilu.
Umrla je 13. avgusta.
Zakrament sv. zakona so prejeli:
2. Darko Kavaš in Renata Nedelko
3. Matej Možina in Jasna Sečkar

List neuničljivega upanja

Izdala: 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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