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Številka 4, April 2020, Leto V

Po krstu spadamo v 
občestvo svetih - 

Na spominski plošči ob 
krstnem kamnu v župnijski 
cerkvi sv. Janeza Krstnika 
na Gorenjem Seniku, ki jo je 
postavila Državna slovenska 
samouprava Gorenji Senik 
leta 2017, so vklesane besede: 
»Po krstu spadamo v občestvu 
svetih.« Sledi še pojasnilo, da je 
bil »pri tem krstnem studencu 
12. novembra 1910 krščen Božji služabnik Alojzij Kozar.«

Gornje besede je zapisal in v pridigi povedal Božji služabnik Alojzij 
Kozar in odsevajo globoko resnico. Kakor otrok z rojstvom postane 
član družine, tako s krstom postanemo člani velike družine kristjanov, 
velike družine nebeščanov, svetih. Zakrament svetega krsta nas poveže 
s Kristusom in z ljudmi. Krst nas tudi napoti v smer, ki vodi v nebesa, 
k večni sreči. Krst nas usmeri k cilju, k svetosti. S krstom že pripadamo 
občestvu svetih, čeprav smo še na poti, čeprav se moramo še truditi, da bi 
premagovali svoje slabosti, da bi se varovali grehov, še se moramo truditi, 
da bi rastli v dobrem. A vendar smo že člani te družine svetih. Tiste, ki so 
že na cilju, ki so v nebesih, torej svetnike, prosimo, naj nam pomagajo, 
naj nam izprosijo Božjo pomoč. Obenem pa se že zdaj veselimo, da smo 
del te velike družine svetih.

Bilo je
Zaradi epidemije je Prva Kozarjeva ura v nedeljo, 29. marca, potekala 

zasebno. Sicer pa mnogi molijo vsak dan molitev za beatifikacijo Božjega 
služabnika Alojzija Kozarja in se našemu svetniškemu kandidatu v tej 
stiski še posebej priporočajo.
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In bo
Tudi če še ne bomo mogli priti v župnijsko cerkev, ste vabljeni, da doma 

v družini obhajate obletnico smrti Božjega služabnika Alojzija Kozarja v 
sredo, 29. aprila. Zmolite molitev za beatifikacijo, preberite spodnje misli (Da 
oplemenitim srce) in zmolite desetko rožnega venca ali drugo molitev.

Spominski dogodki
V aprilu se spominjamo različnih dogodkov, ki so povezani z življenjem 

in delom Božjega služabnika Alojzija Kozarja. Spomin na te dogodke naj bo 
priložnost za zahvalo Bogu in za rast naše vere.

8. april 1946 – prepoved zbiranja mladine; 17. april 1977 – posvetitev 
nove cerkve Svete Trojice; 20. april 1952 – ponovno dovoljenje za poučevanje 
verouka; 25. april 2010 – blagoslov Trga Lojzeta Kozarja in blagoslov razstave; 
29. april 1999 – smrt; 30. april 1999 – pogreb

Da oplemenitim srce 
Misli Božjega služabnika Alojzija Kozarja iz pridig v velikem tednu:
Za veliki četrtek: »Obhajamo veliki četrtek – zadnjo večerjo Gospodovo. To 

je NAJČUDOVITEJŠA VEČERJA, ko se sam Bog daje ljudem v duhovno hrano.« 
– veliki četrtek 1980

Za veliki petek: »Kot človek je trpel in umrl na križu, da nam je pokazal svojo 
brezmejno ljubezen, ker je iz svoje volje trpel in za nas umrl. S tem je poravnal 
vse grehe sveta = odrešil svet = vsakega, ki hoče odrešenje sprejeti.« - 25.3.1999

Za veliko soboto: »Vsi smo bolj ali manj zapredeni v pajčevino greha, zdaj 
pa je čas, da se zla, ki nas obdaja, rešimo in vstanemo iz groba hudobije in se 
rešimo v svobodo Božjih otrok. Vendar sami tega nismo zmožni. Pomagati nam 
mora on, ki je smrt premagal.« - 21.3.1999

Za veliko noč: »VELIKA NOČ, praznik zmage, praznik dobrega, pravičnosti, 
resnice, za vse kristjane največji dan.« - velika noč 1996

Kozarjev sklad 
Postopek beatifikacije Božjega služabnika Alojzija Kozarja lahko 
podprete tudi s svojimi darovi, ki jih namenite za Kozarjev sklad. Svoj 
dar lahko oddate na župnišču ali nakažete na račun Župnije Odranci, 
Trg Lojzeta Kozarja 1, 9233 Odranci. TRR: SI56 02348-0262985227, 
odprt pri NLB d.d., BIC-SWIFT: LJBASI2X; Namen: Kozarjev sklad; 
Sklic: SI00 29.V marcu je bilo za Kozarjev sklad darovanih 110 eur. 

Bog plati vsem darovalcem.


