
ZVONOVI  BODO ZAZVONILI
Bliža se župnijski praznik leta 2022, ki bo z velikimi črkami vpisan v 
Kroniko župnije sv. Vida. To je dan posvetitve dveh zvonov, ki bo v 
nedeljo, dne 27. marca 2022, ob 15. uri pred cerkvijo sv. Vida.
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Odločili smo se za popoldanski čas, ker drugače nadškof ne more, pa 
tudi drugi duhovniki se ne bi mogli udeležiti. Lepše in lažje bi bilo na 
belo nedeljo dopoldne, vendar so takrat volitve, ki bodo tudi odločilne. 
Dopoldne bosta samo dve maši, ob 8 in 10. uri. Vse ostale posebej 
darovalce in botre zvonov vabimo k popoldanski maši. Za vse bo 
dovolj prostora, bomo dodali sedeže tudi zunaj. Posebej vabljeni botri 
zvonov, ki bodo lahko potrkali na zvon, dobili bodo tudi donatorske 
plakete. Vsem, ki ste vsidrani s svojo uro maše, prosimo, da enkrat 
naredite izjemo in pridite k maši ob 15. uri.
Blagoslov in posvetitev zvonov bo seveda zunaj okrog zvonov. Nekaj 
bo tudi klopi. Po dvigu zvonov bo maša v cerkvi. Medtem bo morda 
uspelo zmontirati zvonove in na koncu maše sledi zahvalna pesem. 
Po maši bo verjetno tudi pogostitev, če bodo vrle gospodinje kaj 
pripravile, upamo, da bodo kletarji pripravili kakšnega kuhančka ali 
kakšno drugo prijetno dišečo tekočino. Pustimo se presenetiti. Gre 
namreč za naš veliki župnijski praznik.
Tistim zamudnikom, ki še svojega prispevka niso darovali lahko 
povemo, da še ni prepozno, ker pri montaži še vedno nastajajo dodatni 
stroški, ki jih v popisu del ni bilo. Tako npr. podesti na stopnišču ipd. 
Tudi pri sami slovesnosti bodo izdatki.
Upamo, da bo tudi stolpna ura začela biti, kar bo lepa pridobitev za 
naš kraj.
Stolpno uro bo financirala Občina Videm, saj gre za dodano vrednost 
našemu Vidmu. Seveda se zahvaljujemo. Po vseh občinah je že namreč 
praksa, da občine sodelujejo pri obnovi zvonov. Seveda moramo 
povedati, da bi radi imeli malo večje zvonove pa ne gre, ker je naš 
zvonik pretesen za večje bolj razkošne zvonove. Res je, da je zelo 
eleganten, ne daje pa možnosti za večje zvonove.
Plakete za donatorje.
Donator za največji zvon je Marija Kolenko, ki je s svojo zelo skromno 
pokojnino prihranila za ta večji zvon. Upravičeno, takšna je navada, 
da bo njeno ime zapisano za spomin. Hvala za ljubezen do cerkve in 
minoritov. Imamo 15 zlatih, srebrnih 6 in bronastih 17 botrov. Bog 
živi dobre botre in vse druge darovalce. Skupaj smo zmogli, čeprav so 
nekateri dvomili. Staro reklo: v slogi je moč.



Delo združuje ljudi v družini, župniji, občini in v vsaki skupnosti. S tem, 
ko ste prinesli svoj dar, smo se srečali s skoraj 250. ljudmi. Vsi darovalci 
so vpisani v župnijsko knjigo dobrotnikov, v kateri so vpisani dobrotniki 
Doma p. Miha Drevenška in darovalci za obnovo cerkve sv. Vida.
Veselimo se, da bodo zvonovi zapeli velikonočno pesem ALELUJA.
                                                                                             p. Tarzicij

DOGODKI – OBVESTILA

 ● Sinodalno dogajanje
V naši župniji se je sinodalno dogajanje začelo že v jeseni, ko smo 
se dobili voditelji župnijskih skupin. Pozneje je prišlo naročilo s 
strani Pastoralne službe, da se 
bo sinodalno dogajanje vršilo po 
skupinah. Dve zastopnici ŽPS sta 
pridobile preko Zooma vsa naročila, 
kako naj poteka sinodalno srečanje 
skupin. Voditelji so si razdelili teme 
in sedaj je čas, da vse skupine 
obdelajo vprašanja in pošljejo 
zapisnik do konca aprila. Zato vabim 
voditelje skupin, da čimprej skličejo 
svoje skupine in opravijo to zaupano jim delo.
 ● Postni čas - za krvavečo Ukrajino
Križev pot - stopimo v ta post z namenom, da pomagamo nositi 
križ trpečim ukrajinskim vojakom, materam, otrokom nedolžnim 
civilistom, narodu ki krvavi zaradi vojne.
Križev pot imamo vsak petek v postnem času ob 18.30. Nato pa je 
vsak petek maša za domovino, molimo, da bi se volitve obrnile v 
blagor našemu narodu. Križev pot imamo tudi ob nedeljah ob 9.30 
uri, nato je maša. Pri nedeljskem križevem potu sodelujejo skupine:
 - 1. postna - ŽPS
 - 2.postna - FD
 - 3. postna - Zakonski skupini
 - 4. postna - Ni (zvonovi)
 - 5. postna - ŽK.



Družinski križev pot pri sv. Ani na cvetno nedeljo ob 15. uri - družine 
molijo za trpeče družine - Ukrajina. 

 ● KARITAS - Pomagajmo Ukrajini
Prebivalci Ukrajine, ki jih je prizadela vojna potrebujejo našo 
solidarnost in sočutje. Pomagajmo jim lahko na več načinov. 
 - s poslanim SMS s sporo-

čilom Karitas5 - prispe-
vek 5€.

 - s poslanim SMS KARI-
TAS10 - prispevek 10€.

 - v nekaterih trgovinah bo 
voziček z oznako UKRA-
JINA, lahko oddate

 - hrano, ki ne rabi hlajenja 
in je dobro zapakirana, higijenske pripomočke, robčke, plenice ...

 - nabiralnik bo od jutri v cerkvi - kar je najlažje, ker ni treba hoditi na 
pošto. Mi seštejemo in pošljemo s skupno položnico na Škofijsko 
Karitas, ta pa posreduje ukrajinski Karitas.

 ● Bazar ŽK za Ukrajino.
ŽK je pripravila bazar ročnih del. Prostovoljni prispevki so dar za 
Ukrajino. Tako nekaj darujemo, pa dobimo nekaj lepega.

 ● Teden družine - od 19. do 25. marca
V tednu družine bomo lahko vsak dan preko spleta prisluhnili  
družinam iz vseh slovenskih škofij od 20. do 20.20 ure preko spleta. 
Na ta način želimo dati  družinam, da spregovorijo o tem kako dajejo 
prostor Bogu v svojem življenju. Prenos bo mogoč preko Zooma, 
Youtube kanala in na spletni strani Katoliška cerkev, ter Pridi in 
poglej.

 ● Seja ŽPS
bo predvidoma 15. marca ob 19.30 uri v Domu p. Miha Drevenška.
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