Župnijska karitas
Odranci
9. novembra 1991 je bilo prvo
srečanje skupine ljudi, ki je želela
bolj organizirano pomagati ljudem
v različnih težavah in prebujati
čut za sočloveka. Tako smo tudi
uradno ustanovili Župnijsko karitas
in za prvega voditelja izbrali Mirka
Vrbnjaka, ki to poslanstvo z veliko
zavzetostjo opravlja še danes.
Okvirni program Župnijske karitas
Odranci:
Skrb za starejše in bolne
Pozornost do družin
Redne vsakoletne dejavnosti:
Organiziranje prireditve ob dnevu
staršev (skupaj z vrtcem in Osnovno
šolo)
Organiziranje miklavževanja za
otroke od 2. leta do konca OŠ
Obdarovanje bolnikov in ostarelih
ob božiču
Srečanje bolnikov in ostarelih
Izdelovanje adventnih vencev
Pozornost
prvoobhajancem
in
staršem ob krstu otroka
Razdeljevanje evropske hrane
Občasne dejavnosti in prireditve:
Delavnice, razstave
Organiziranje dobrodelne prireditve

in nakup računalnika z Brailovo
vrstico Blanki Škafar leta 1999
Člani ŽK Odranci se srečujemo
mesečno,
kjer
se
duhovno
oblikujemo in načrtujemo svoje
delo.
Ob
20-letnici
delovanja
se
zahvaljujemo Bogu, da lahko delamo
dobro.

»Nekomu
sem
vedno
potreben in drugi so vedno
potrebni meni. Jaz sem vam
v ta zavrženi kraj prinesel
nekoliko tolažbe, vi pa ste mene
obogatili z velikim spoznanjem,
da je v vsakem človeku veliko
dobrega, veliko božjega, čeprav
je včasih vse to prekrito s trdo
skorjo vsakdanjega trpljenja in
bridkosti.«

Škofija Murska Sobota

Škofijska karitas
Župnijska karitas Odranci

20. KLIC DOBROTE

IZ SRC SRCE

Besede duhovnika Zdravka
sojetnikom v zaporu
Lojze Kozar,
Premakljivi svečnik

Odranci,
27. november 2011

Iz src srce
Ko se združita dve srci, zmore
zaživeti novo srce. Iz ljubezni
očeta in matere vzklije srce otroka. Bolj ko sta oče in mati eno,
bolj uspeva novo srce. Kakor iz
src rastejo srca v družini, tako
naj se dogaja tudi v večji skupnosti, v župniji, kraju, državi.
Sveto pismo pravi o prvih kristjanih: »Množica teh, ki so sprejeli vero, je bila kakor eno srce
in ena duša.« Apd 4,32
Srca, ki so kakor eno srce,
zmorejo narediti veliko stvari,
zmorejo dvigniti ranjena, potrta,
žalostna srca. Zmorejo oživiti
mrtvo srce.

Program
Pozdrav
Župnik Lojze Kozar
ŽK Bogojina:
Glasbena skupina Talita
Elza Budau in Mojmir Sepe:
Brez besed
Priredba Danijel Berden
Zborovodkinja Marija Kolenko
ŽK Dokležovje:
Leon Kuzma ob glasbeni
spremljavi Dejana Kuzme
Tone Pavček: Neizrekljivo, Hoja
za glasom, Večerna glasba
ŽK Črensovci:
Mladinski pevski zbor Črensovci
Srce, ki vidi
ŽK Hotiza:
Cerkveni pevci Župnije Hotiza
Na valovih reke Mure
Dan že zapira oči
ŽK Ljutomer:
Mali godalni orkester GŠ Slavka
Osterca Ljutomer
M. Kozina: Mojčina pesem

W. A. Mozart: Andante
grazioso
Mentorica: Andreja Klinc
Nagovor škofa dr. Petra Štumpfa
ŽK Odranci:
Otroci, mladi in odrasli
Iz src srce
ŽK Beltinci:
Otroci, člani folklorne skupine
Veseli Marki
Naj ljubezen združi vse ljudi
ŽK Turnišče:
Ana Raj in Marija Tkalec
Skeč: Marija Tkalec: Srečanje
dveh sosed
ŽK Velika Polana:
Skeč: Ti si meni vse
Zahvala:
Ravnatelj ŠK Simon Slana
ŽK Markovci:
Franc Gorza
Rožica gorička
Vzeli so mi tebe

