
ODGOVORNOST – za vsakdanjo rabo
Odgovornost je zmožnost odzvati se na situacije, probleme, 
dogodke tako, da prepoznamo samega sebe v svojem odzivu.
Če z dobro vzgojo postavite otroku trdne temelje za življenje ga nihče 
ne bo zavedel v neodgovorno in nasilno vedenje.

Novica, ki nas pretrese: Mama se je zatekla v varno hišo pred 
nasiljem dveh mladoletnih otrok, starih 14 in 16 let. Zdaj je tu, že dva 
meseca, otroka pa postopata doma, ne hodita v šolo in se drogirata 
ter v stanovanje vodita še druge mamilaše.

 

ŽUPNIJSKIŽUPNIJSKI LIST LIST
 

Videm pri Ptuju
Leto XXIX, št. 04
Oktober 2021



Mama jima nosi hrano. Ker se ju boji jima pusti hrano kar pred vrati. V 
vzgojni zavod pa ju zaenkrat ne namerava dati. Kaj bi rekli tej materi? 
Verjetno takole: Ko je iskala pomoč bi ji morali dati jasno videti, da 
je njena odgovornost vzgoja otrok, torej naj gre domov in naredi red.
Odgovornost za uvajanje v krščansko življenje je tudi odgovornost 
staršev. Vprašam kako je možno dati otroku izkušnjo vere, če otroci 
ne pridejo v cerkev, kako bodo kot odrasli šli k maši, če nimajo 
nobenega izkustva. Kdo bo odgovoren, če generacija otrok ne bo 
imela nobenega izkustva maše, dejavne vere? Prosim, razmislimo 
vsi. Kako naj gremo k maši? Vsi smo odgovorni za svojo vero in 
krščansko rast. Res je, da nas je corona virus nekoliko omejil. Če smo 
odgovorni do sebe in do drugih potem upoštevamo navodila stroke 
in države. V socialističnih časih nismo smeli uvažati kave in drugih 
reči, pa se ljudje tega niso držali, ker s tem nisi nikogar ogrožali. Ko 
pa gre za temeljne človeške vrednote kot je življenje in zdravje, tu 
pa je polna črta, ki je ne smemo prevoziti. Spoštuj življenje, svoje 
in drugega, to je vrednota - polna črta, ki je ne smemo prestopi. Za 
otroke ni zahteve, da bi bili cepljeni, morajo pa imeti masko, zato 
lahko pridejo k maši, če so zdravi.
Verouk
Verouk je v teku. Vsi so dobili delovne 
zvezke in knjige. Zdaj so na vrsti straši, 
da poravnajo za knjige. Prav tako 
prosimo za prispevek za gretje in za 
katehistinjo, ki znaša na družino 20 
EUR. Če je več otrok v družini plača 
samo eden otrok.
Nova katehistinja je Lea Bedrač, 
zamenjala je Natalijo Feguš, kateri se 
zahvaljujemo za njeno požrtvovalno 
katehetsko delo vrsto let. Katehistinja 
Lea je tudi zavarovana in je v delovnem 
razmerju in dobiva plačo, ker od tega živi. Duhovniki katehetje pa za 
verouk nismo plačani, in smo edina država v EU, kjer te stvari niso 
urejene. Vseeno je lepo učiti otroke in je vsak duhovnik srečen, če 
vidi da otroci lepo sprejemajo temelje za krščansko življenje.



DOGODKI – OBVESTILA
 ● Vlivanje zvonov sv. Vida
Dne 17. septembra je skupina 
dvanajstih romarjev sv. Vida 
bila deležna nepozabnega, 
edinstvenega dogodka v 
Innsbrucku. Bili so v livarni 
Grassmayer, kjer so odlivali naša 
dva zvona. To je družinska livarna, 
ki obratuje že več stoletij. Naše 
romarje so od vseh drugih skupin 
najlepše sprejeli. Vlivanje zvonov 
je blagoslovil p. Klemen Slabšak. 
Čakamo, da se zvonovi ohladijo in 
potem pridejo v našo župnijo. Mi 
pa moramo do takrat  pripraviti in očistiti zvonik. Tu bo potrebna 
pomoč. Bomo sporočili.
 ● Frančiškovo
Vsako leto se pripravimo na ta naš 
Frančiškov praznik z tridnevnico, ki 
smo jo že začeli v soboto, v nedeljo 
se Frančiškovi zberemo pri maši 
ob 10. uri.
V ponedeljek na sam slovesni 
praznik pa se zberemo pri večerni 
maši. Po maši vabljeni v Dom na 
bratsko druženje.
V soboto, 9. oktobra bo v Celju 
volilni kapitel za Pokrajnski svet.
Duh Assisija - bomo letos obhajali v 
Celju pri kapucinih. To bo zelo lepo 
doživetje. Začetek bo ob 9.30 uri. 
Tema srečanja: Mir tebi Jeruzalem. 
Prijave sprejema Renata Kozel.

 ● Misijonska nedelja
bo letos nekaj posebnega, ker bo osrednji dogodek misijonske 



nedelje pri nas.
Zaradi 10. obletnice p. Miha Drevenška so bili pripravljeni načrti 
za resnično veliki dogodek. Načrtovali smo koncert in slavnostno 
mašo in druge dogodke pod šotorom, ki bi ga naj načrtovala Občina 
Videm. Nastopali bi združeni pevski zbori dekanij Ptuj - Zavrč. 
Vendar je Misijonsko središče odločilo, da se ta projekt prestavi na 
pomlad.
Maša na misijonsko nedeljo bo 24. oktobra ob 15. uri, molitvena 
ura in ob 16. uri nadškofova maša, vodil jo bo nadškof Alojzij Cvikl, 
morda bo tudi prenos na TV SLO.

 ● Večne zaobljube s. Ive Horvat
Večne zaobljube so za sestre kot nova maša. To je njen osebni 
največji praznik. Zato je prav, da se vključi tudi župnija. Ker pri-
pada misijonski druž-
bi bo prav pred misi-
jonsko nedeljo pri nas 
tridnevnica, se pravi: 
v petek in soboto pred 
24. oktobrom, ko bo 
misijonska nedelja. 
To bo za našo župnijo 
duhovna obnova. So-
delovale bodo njene 
sestre Marijine misijo-
narke. Sodelovale bodo tudi pri misijonski maši.
Večne zaobljube bo s. Iva Horvat izpovedala v nedeljo 7. novembra 
ob 12. uri v Kloštru na Ptuju. Želimo ji, da se dostojno in  zbrano 
pripravi na ta dogodek. Bog daj še takšnih dogodkov v naši župniji.  

 ● Ustanovna seja ŽPS
Bo v petek, 8. oktobra v Domu p. Miha ob 19.30 uri. Vse potrjene 
člane vabimo, da se udeležijo prve seje. Dnevni red pride po pošti. 
Vsem novo izvoljenim čestitamo. Vsem, ki jim je prenehal mandat 
pa se iskreno zahvaljujemo za vzorno in lepo sodelovanje.
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