
Lojze Kozar ml.

Pet svetilk
Nagovor ob 110-letnici rojstva Božjega služabnika Alojzija Kozarja

8. november 2020 - 32. navadna - zahvalna nedelja

Zaradi epidemije smo odrezani od vira moči, od župnijske cerkve, kjer bi se lahko srečevali med 
seboj in z Bogom. A že pogled na cerkev nas lahko približa Bogu, ki tudi v tej preizkušnji biva 

med nami in nam govori. Danes nam govori o svetilkah, za katere moramo skrbeti, da ne ugasnejo.
Njemu, Bogu, ki nam nenehno daje svoje darove, se želimo danes, na zahvalno nedeljo, zahvaliti: 

za sadove zemlje, za zdravje, za dobre ljudi ob nas, za vero in upanje, za Božjega služabnika Alojzija 
Kozarja.

V sredo, na Martinovo, bo minilo 110 let od rojstva Božjega služabnika Alojzija Kozarja. Spominjamo 
se ga, ker je imel pet svetilk, ki niso ugasnile in še vedno gorijo. Te svetilke imajo imena: zavzet 
dušni pastir, odličen vzgojitelj, graditelj cerkva, pisatelj s srcem, glasbenik s posluhom, kakor 
beremo na spomeniku pred župnijsko cerkvijo.

1. Zavzet dušni pastir – Več kot pol stoletja je živel v Odrancih in za 
Odrance. Prizadeval si je, da bi odranski verniki živeli kot dobri kristjani, 
kot eno srce in ena duša. K temu je spodbujal v pridigah, za to je molil 
osebno in pri svetih mašah. Ljudi je vodil in spodbujal pri sveti spovedi 
in v osebnih srečanjih in razgovorih. Skrbel je za različne skupine v 
župniji. O zavzetem dušnem pastirju govorijo tudi ohranjeni osnutki 
pridig, ko je na podlagi Božje besede ljudi spodbujal k lepemu, dobremu.

2. Odličen vzgojitelj – Učil in vzgajal je otroke in mladino, pa tudi 
odrasle. Verouk ni bil le podajanje snovi, temveč vzgoja za lepo življenje. 
Oznanilne knjige pričajo, kako je predvsem odrasle vzgajal za osnovne 
vrednote, opozarjal je starše, ki so nekdaj mlade prehitro silili v zakon, 
spodbujal je k sožitju v družini in kraju, vzgajal je za lep odnos do 
pokojnih, za skrb za urejenost pokopališča. Povedal je jasno, odločno, 
brez olepševanj, a vendar nevsiljivo. Vzgajal je tudi za duhovne poklice, 
o čemer so lepo zapisali rojaki duhovniki in redovnice.

3. Graditelj cerkva – Škof ga je poslal v Odrance, da bi pomagal 
odranskim vernikom postaviti cerkev. Kljub nasprotovanju takratne 
oblasti je vztrajal, zaradi tega prestal zapor in številne kazni. Ko so 
izgubili material za prvo cerkev, so postavili leseno, končno še sedanjo. 
Tudi sam je fizično delal, obenem pa vodil in k delu spodbujal ljudi. 
Po blagoslovitvi nove cerkve je poskrbel, da je bila cerkev poslikana in 
opremljena. Istočasno je gradil tudi Cerkev, skupnost Božjega ljudstva.

4. Pisatelj s srcem – Kljub obilnemu delu v župniji je našel čas za 
pisanje, da bi ljudem tudi izven Odranec posredoval nekaj lepega. »Pišem 
zato, da ljudi dvigam, da jim vsaj nekoliko oplemenitim srce,« je povedal. 
Njegove knjige in drugi zapisi imajo vsebino, dvigajo, vodijo k dobremu. 
Številna pisma bralcev pričajo, kako radi so ljudje brali njegove zapise 
in kako so jim ti zapisi pomagali v življenju.

5. Glasbenik s posluhom – Imel je dar za glasbo in tega daru ni zakopal. 
Želel je, da bo bogoslužje Bogu v čast, ljudem pa v veselje in oporo. Zato 
je vodil otroški pevski zbor, odrasli mešani zbor in nekaj časa še dekliški 
zbor. Občasno je vodil zbore tudi v drugih župnijah, ob slovesnostih 
združene zbore. Mlade je učil igranja na harmonij. Po njegovi zaslugi je 
bilo ljudsko petje pri maši v odranski cerkvi znano po vsej Sloveniji. Peli 
so vsi ljudje in tako skupaj slavili Boga.

Pet svetilk Božjega služabnik Alojzija Kozarja gori še danes. Gori zato, ker je bil on ves čas 
povezan z virom energije, z Jezusom, ker je bil Bog vsa njegova ljubezen. Njegovih pet svetilk gori, 
da bi tudi mi zmogli delati dobro, svetiti drugim, se zahvaljevati Bogu in ga slaviti.


