
ŠENTVIŠKI
ZVONOVI

Svoje prispevke
 za ŠENTVIŠKE ZVONOVE:
- prinesete v župnijsko pisarno ali v 

zakristijo in boste vpisani v knjigo 
dobrotnikov

 ali
- nakažete na TRR NKBM, številka 

računa SI56 0420 2000 0808 723,
pripis: zvonovi

Župnijski urad svetega Vida - Videm pri 
Ptuju, Videm 50, 2284 Videm pri Ptuju

Izdaja:
Župnija sv. Vida - Videm  pri Ptuju; Odgovarja: p. Tarzicij Kolenko, 
župnik moderator; 031- 892 384; Spletna stran: www. sv-vid-pri ptuju.si

DOBRO JE VEDETI: 

Zvonovi so last župnije in ostanejo za 
poznejše rodove.

Zvonovi so naši, ker bodo tudi nam 
zvonili (vsakemu).

Zvonili bodo tudi ob pogrebu od vežice 
do groba - predvideno je daljinsko 

upravljanje. 

Ko bo 2/3 zbranega denarja, zvonove 
naročimo. 

Poseben enkraten dogodek je odlivanje 
zvonov, odšli bomo v Innsbruck, da 

bomo navzoči ob tem lepem dogodku, 
vlivanju zvonov.

Pred nami je težko in odgovorno 
delo. Ko bo uresničeno, bomo vsi 
zadovoljni in veseli. Imamo lepo 

urejeno pokopališče in cerkev, naj 
bodo tudi zvonovi dostojni za naš kraj 
in faro. Lepo vabljeni k sodelovanju.

                                   p. Tarzicij Kolenko
                                                     žpk



ZVONOVI

Po izgradnji ogrevanja in postavitvi orgel v 
novi prizidek cerkve, smo sledili zahtevam 
po izolaciji temeljev zunaj in znotraj cerkve 
ter k obnovi fresk in sarkofaga sv. Donata. 
Vsemu smo dali prednost pred zvonovi. 
Zdaj pa je čas, da tudi zvonove obnovimo. 
Naša zvonova sta namreč najslabša v celih 
Halozah. Župnijski gospodarski svet in 
Župnijski pastoralni svet sta se odločila, 
da obnovimo zvonove, prav tako pa tudi 
leseno konstrukcijo za zvonove.

Pridobili smo tri ponudbe, odločili pa smo 
se za naslednjo: en stari zvon in dva nova 
(380 kg in 230 kg), obstoječi mali zvon pa 
bi namestili pri Janžu. Predračun je težek 
44.969,00 €. Splošno mnenje je, da bi 
obnovili tudi stolpno uro, ki bi bila. Strošek 
bi bil 13.000,00 €. Ker je to pridobitev za kraj 
Videm upamo, da bo tudi Občina Videm 
k obnovi nekaj prispevala. Zvonove bodo 
vlivali v livarni Grassmayer v Innsbrucku. 
(če boste v Googlu vtipkali podjetje, boste videli in slišali čudež)

Za zvonove je treba plačati akontacijo 
pri naročilu 30%, pri vlivanju 30% in po 
montaži 40% vrednosti zvonov.

Posvetitev zvonov

Zvonove posvečuje škof.
Prosti termin ima 19. oktobra 2020.

Kako priti do zvonov?

• Darovi iz dosedanjih donacij cerkvi in 
saldo preteklega leta,

• ofri, nabirke, darovi,
• odprta bo knjiga dobrotnikov, kamor 

vpišemo vsakega darovalca.
Priporočeni dar je 100,00 € (lahko tudi 
na obroke do 1. oktobra), denar pa 
lahko oddamo v zakristiji, župnišču ali 
nakažemo na račun:

Župnijski urad svetega Vida - Videm pri 
Ptuju, Videm 50, 2284 Videm pri Ptuju

TRR: SI56 0420 2000 0808 723
pripis: zvonovi.

• botrstvo (pri blagoslovu botri slavnostno 
potrkajo na novi zvon)
Bronasti boter - 200, 00 € in več
Srebrni boter - 350,00 € in več
Zlati boter - 500,00 € in več

V slučaju, da kdo daruje za celi zvon 
(3.344,00 € ali 2.200,00 €), potem se 
njegovo ime napiše na zvon v trajni 
spomin.

Obnova zvonov v cerkvi sv. Vida
Februar 2020

Cerkev sv. Vida ima bogato zgodovino, 
ki sega celo v rimske čase. Leta 1929 so 
odpeljali v ptujski muzej rimske nagrobnike 
rimskih častnikov, bili so ob zidu cerkve. 
Kopijo enega nagrobnika imamo pri Vidovi 
kleti.

V cerkvi so jasno vidni sledovi romanike in 
gotike. Pod freskami, ki smo jih pred leti 
odkrili so še starejše, zaradi tveganja jih 
nismo odkrivali.


