
KDAJ BO DRUGAČE?
Vsi si želimo, da bi bilo marsikaj drugače kot je zdaj, Omikron kosi, 
nekatere spravlja ob zdravje, druge meče v komo, spet druge stlači v 
majhno kovinsko posodo iz katere ne morejo več žareti, posebno če v 
življenju niso žareli.
Pa se pojavljajo razna vprašanja, ki delijo ljudi. Nekateri postavljajo 
vprašanje, kako to Bog preizkuša ljudi. Takim lahko odgovorimo, da 
Bog ne more nikomur želeti nekaj kar je slabo. Kar je slabo prihaja od 
slabega, človek ranjen z grehom se lahko odloči za slabo. Tudi Jezus je bil 
preizkušan od hudobnega duha. Tudi covida ni proizvedel Bog, ampak 
tako večina misli, da je virusu botroval človek.
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Kdaj bo drugače?
Ko ljudje ne bodo podlegali 
skušnjavi samovšečnosti, delujejo 
v zavesti, da imajo samo oni 
prav in neupoštevajo nikogar niti 
največjih znanstvenikov.

Kaj bo novega v naši župniji?
Verjetno zdaj že vsi farani vedo, da 
bo po Veliki noči nekaj drugače. 
Slišali bomo drugačno melodijo 
naših zvonov. V vas bo odmevalo 
bitje ure.
Iz Kronike župnije sv. Vida lahko 
preberemo: Dne, 24. junija 1947 
je prevzvišeni g. dr. Maksimiljan 
Držečnik, mariborski pomožni 
škof slovesno posvetil dva nova 
zvonova. Veliki ima napis: »Iz 
srednjeveškega prelit in povečan, 
naj živi oznanja mir in mrtvim naj pozvanja v spomin« . Na manjšem 
zvonu pa piše: »V zahvalo Materi Božji in Martinu Slomšku za srečno 
vrnitev iz pregnanstva 1941 - 1945 p. Danijel Tomšič.«
Dan D za naša dva zvonova je 27. marec.
To sta potrdila Sebastian Majhen, izvajalec del in nadškof posvečevalec 
msgr, Alojzij Cvikl. Novo za naš kraj bo tudi bitje ure na stolpu. Predvsem 
pa bo novo, da bo pogreb naših rajnih lahko spremljala melodija 
župnijskih zvonov. Posvetitev zvonov bo torej 27. marca ob 10. uri. To bo 
gotovo dogodek leta za našo župnijo. Zvonove bo posvetil msgr. Alojzij 
Cvikl. Nato bodo zvonova počastili zlati, srebrni in bronasti botri. Ko bodo 
zvona dvignili v zvonik bo sledila sv. maša, če bo vse uspešno bodo ob 
koncu maše zvonovi zapeli in sledi zahvalna pesem-

Novo bo tudi v Slovenski minoritski provinci
V času od 6. do 10. februarja bo v Kloštru na Ptuju 16. redni provincialni 
kapitelj, na katerem bo izvoljen provincial in vodstvo minoritske province. 
Novo vodstvo pa pripravi drugi del kapitlja, kjer se izvolijo druge službe 
bratov. Delo kapitlja priporočamo v molitev.



Kmalu bo postni čas.
Pred 70 leti, dne 18.februarja, je bil blagoslovljen naš križev pot, ki je 
delo akademskega slikarja in profesorja Janeza Mežana iz Ptuja. Okvirje 
pa je izdelal Jožef Žlahtič. Osebno sem poznal g. Mežana, ki nam je 
nekaterim otrokom zaupal, da je malo manjkalo, da bi ga vrgli iz službe, 
ker je naslikal ta naš križev pot. Križev pot je izvrstno umetniško delo, 
zato vas vabim, da radi prihajate k pobožnosti križevega pota v postnem 
času. Tudi letos bomo imeli pobožnost križevega pota vse postne nedelje 
ob 9.30 uri.
                                                                                      p. Tarzicij

DOGODKI – OBVESTILA

 ● Povzetek seje ŽPS
Osrednja točka dnevnega reda je bila sinoda, kar pomeni skupna 
pot, oz. smo na skupni poti. Sinodalnost je način biti Cerkev danes v 
skladu z božjo voljo, vsebina pa je razsežnost, ki se odraža v občestvu, 
sodelovanju in poslanstvu. Vsak krščenec je poklican, da dejavno 
sodeluje v življenju Cerkve. Vsi se moramo med seboj poslušati, da bi 
slišali spodbude Sv. Duha. Sedaj poteka škofijska faza, ki zajema tudi 
župnije.
V župniji bodo potekali pogovori po naslednjih skupinah: Župnijski 
pastoranlni svet (ŽPS), ŽK, pevci, zakonski skupini, Frančiškova družina 
(FD), biblična skupina, bralci, molitvena skupina, mladina.
Zaželen je tudi pogovor s tistimi zunaj Cerkve. Da povedo kako vidijo 
delovanje Cerkve, kaj jih moti, kaj predlagajo. Poročila sinodalnega 
dogajanja v župniji je treba poslati škofijskemu sinodalnemu odboru.
Nekaj datumov, ki si jih zapomnimo:
 - Prvo obhajilo v župniji bo 29.05.2022, na Selah 

15.05.2022.
 - Križev pot - vsako postno nedeljo ob 9.30 uri. Na 

cvetno nedeljo bo družinski križev pot pri 
sv. Ani ob 15. uri.

 - Srečanje bolnikov ostarelih - bo na Binkošti, 
če bodo razmere ugodne.

 - Na podružnici na Selah - so v pridobivanju 
ponudb za obnovo kora.



 ● Blagoslov hiš
Hvala vsem, ki ste nam odprli vrata 
svojega doma. Naj vas spremlja božji 
blagoslov.

 ● Verouk
V naši kroniki piše: » S prvim februarjem 1952 je bil ukinjen vsak verski 
pouk v šolah po vsej Sloveniji«. No zdaj imajo vse države verski pouk 

v šolah. Smo edina država v Evropi, ki 
nima verouka v šoli. Smo vsaj v nečem 
prvi, edini. 
V naslednjem tednu na Vidmu ne 
bo verouka, ker imamo provincialni 
kapitelj. Od 14. februarja naprej bo 
reden verouk.

 ● Sinodalno dogajanje v župniji sv. Vida
ŽPS je določil (glej zgoraj) katere 
skupine bodo sodelovale v pripravi na 
sinodalno dogajanje. Najprej se bodo 
srečali voditelji skupin in to v sredo, 16. 
februarja. Potem bodo voditelji sklicali 
skupine, kjer bo lahko vsak podal svoje 
misli o življenju Cerkve in kje vidi sebe 
v življenju Cerkve. Skupni zapisnik bo 
poslan na škofijo.

 ● Posebna želja
Vsem, ki vas je obiskal nezaželjeni omikron vam priporočamo, da se 
preveč ne ukvarjate z njim, niti ga pošiljajte naprej, temveč mu naredite 
konec. In ljudem povejte naj se cepijo.

 ● Zimska zahvala
vsem, ki ste se spomnili kje je naša kuhinja 
in ste jo obiskali z dobrotami.
Hvala.
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