Hvalnica kruhu
Kruh na polju, kjer zori,
kruh v peči, kjer diši,
kruh na mizi, kjer leži,
mi življenje okrepi.
Kruh, ki Jezus ga množi,
tisočerim ga deli,
kruh, ki On ga spremeni
in apostolom deli.
Kruh, ki v cerkvi se deli,
dušo mojo poživi,
Jezusovo je telo,
večno naj češčeno bo.
lkml
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100-letnica

rojstva msgr.
Lojzeta Kozarja,
duhovnika in
pisatelja
Dogodki:
- Osrednja slovesnost Kozarjevega leta: Odranci, 20. junij 2010
- Kozarjev pohod na Srebrni breg: izhodišče Gorenji Senik, 4. julij
2010 ob 11. uri
- Romanje po krajih Kozarjevega delovanja: 28. avgust 2010
- Kolesarsko romanje po krajih v Prekmurju, ki so povezani z delovanjem msgr. Lojzeta Kozarja: 18. september 2010
- Kozarjevi dnevi – ljudsko petje: 17. oktober 2010
- Predstavitev knjig (začetek zbranih del Lojzeta Kozarja): 13. november 2010
- Blagoslovitev spomenika: 14. november 2010
Kozar nam govori:
- »Tako, Pejp, zdaj morava zopet v hrib. Brez tega pač ne gre, ko pa ne
moreva skozi in je dobri Bog svet tako nagosto nagubal. Raje bi
seveda po ravnem, vedno po ravnem in naravnost, pa nama ni dano.
Tudi ti boš moral večkrat po velikih ovinkih.« (Materina ruta, str. 31)
Besede o msgr. Lojzetu Kozarju ob ogledu razstave o njem:
- Velika dejanja, veliko srce in velik človek – msgr. Lojze Kozar.
(Renata V.L.)
- Odličen pisatelj in duhovni oče. (Angela)
- Lep spomin na velikega človeka. (Darinka in Ivan, Koritnica)
- Odrančani s svojim prvim župnikom na čelu so nam vsem vzgled v
molitvi, delu in ustvarjanju. (Alenka K., Ljubljana)
- Med prekmurskimi je malo takih, ki bi imeli takšno ljubezen do
prekmurskega človeka, njegove kulture in takšno duhovniško srce
za svojega vernika, kakor je to bil msgr. Lojze Kozar st. (Karel B.)
- Gospod župnik msgr. Lojze Kozar, še naprej ostajate v naših srcih.
- Čeprav vas ni več med nami, še vedno Vas imamo radi!
- Se priporočamo… molite in prosite za nas pri Bogu!
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