
PA SE SLIŠ, PA SE SLIŠ OD SVETGA VIDA ZVON
Najlepše so zazvonili naši posvečeni zvonovi na velikonočno jutro pri 
vstajenjski procesiji. Mislim, da ga ni, ki ne bil navdušen in hvaležen 
Bogu, da nam je dal moči, da smo zmogli zbrati sredstva. Zvonovi 
zvonijo vsem. Nekatere privabijo k skupnemu praznovanju nedelj in 
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praznikov. Župnijsko občestvo je živo, če se krepi z kruhom življenja in  
ga druži molitev in pesem.
Ob župnijskem prazniku, ko praznujemo god farnega zavetnika sv. 
Vida se zahvaljujemo vsem, ki se redno srečujemo pri nedeljski maši.
Srčno želimo, da bi glas zvonov slišali tudi starši in otroci. Brez mladih 
Cerkev umira. Seveda morajo otroci najti zgled pri starših. Zato bo 
naša primarna naloga pastorala staršev in družine. Corona nam je 
naredila na tem področju največ škode, saj se nismo mogli srečevati 
ne s starši in ne z družinami. Mislim, da si vsi želimo, da bi naša fara 
bila živo občestvo. Zato vas vse ob farnem prazniku vabim, da se 
najprej zavemo situacije in se vsak po svojih močeh vključimo v delo 
za napredek verskega življenja.

ZAKLJUČEK DREVENŠKOVEGA LETA
Lani koncem oktobra smo obhajali 
10. obletnico smrti velikega 
misijonarja in našega rojaka. 
Zaradi corone velike spominske 
slovesnosti nismo mogli uresničiti. 
Takrat smo skupaj z našim 
nadškofom Cviklom sklenili, da 
bomo projekt, ki je že bil nastavljen 
uresničili v času župnijskega in 
občinskega praznika.

KONCERT - MIHOV GLASBENI VEČER
Bo v soboto, 18. junija ob 19. uri 
pod velikim šotorom. Sodelovali 
bodo: p. Janez Ferlež, Antonio 
Tkalec, otroško mladinski zbor od 
sv. Marka, s. Cvetka Muzek, Robert 
Butolen, gost večera bo nadškof iz Izmirja.

NADŠKOFOVA MAŠA
v nedeljo, 19. junija ob 16. uri pod velikim  šotorom.
Mašo bo vodil nadškof msgr. Cvikl ob somaševanju nadškofa iz Izmirja 
p. Martina Kmetca in drugih duhovnikov. Prepevali bodo združeni 



pevski zbori obeh dekanij. Po maši pogostitev. Vse domače farane 
vabimo k aktivnemu sodelovanju, saj gre za dogodek leta.
GRE ZA MEGA DOGODEK ZA VEČ KOT MEGA MISIJONARJA
Kdor si prebere knjigo p. Janeza Šemperla bo spoznal, da je vse kar 
želimo narediti premalo. P. Janez Mujdrica, DJ piše: Miha je bil človek 
za druge. Njegov pogreb je bil najbolj veličasten od vseh kar sem jih 
doživel. Mislim, da je prišlo čez dvesto duhovnikov, večina sester iz 
Barkenega pasu, preko 10.000 ljudi, in res bil sem presenečen. Vedel 
sem, da je Miha priljubljen, nisem pa vedel, da so ga ljudje imeli tako 
zelo radi in sam sem bil takrat res ponosen, da sem misijonar kot on, 
da sem misijonar iz Slovenije, kot on.
Preberite to knjigo in se boste prepričali kaj je Bog storil po tem 
preprostem pobreškem fantu. Preberite pričevanja in prepričali se 
boste kako velike reči je sposoben človek, ki mu srce gori za Gospoda. 
Pa še to: naše gore list.
VELIKI VIZIONAR
»P. Miha je bil pogumen in strasten zagovornik tiska in izražanja. 
Brezkompromisno in neutrudno je zagovarjal uboge, ranljive in tiste 
brez dostojanstva. Smrt je iztrgala narodu glas tistih brez glasu, očeta 
tistih brez očeta, zagovornika družbene pravičnosti in človeškega 
dostojanstva«. Tako zapiše Given Lubinda, minister za informiranje. 
Da bi se zavedli kdo je Miha! Naš Pobrežan.

DOGODKI – ODMEVI

 ● Slovesnosti prvega obhajila
Slovesnost prvega obhajila 
smo imeli  v treh cerkvah: 
na Vidmu 25 otrok, na Selah 
9 otrok in v Leskovcu 8. V 
Leskovcu je na praznik sv. 
Trojice sv. birma.
 ● Zlata maša pri sv. Trojici
Leta 1972 je bilo pet 
novomašnikov. Tudi p. Miha je bil med njimi. Zlato mašo obhaja 



danes samo p. Janez Žurman. Čestitamo. Njegov brat p. Frančišek 
je bil kaplan tudi na Vidmu.

 ● Dekanijsko srečanje ŽK
bo sredo na Vidovo ob 17. uri, zato bo maša zjutraj ob 7. uri.

 ● Telovo
- zapovedani praznik - Telovska procesija bo v četrtek, ob 19. uri. 
Prosimo, da bodo oltarji pravočasno pripravljeni. Ministranti, pevci 
in vsi sodelavci - vabljeni k akciji.

 ● Frančiškov tabor
Bo na praznik državnosti, 25. junija. Ob 9. uri bo sv. maša, ko bomo 
posebej molili za našo domovino. Nato sledi celodnevni program.

 ● Janževa nedelja
bo letos 26. junija ob 10. uri pri Janžu. Slovesno mašo bo vodil p. 
Slavko Stermšek. Po maši nas gostijo domačini.

 ● Romanje na Ptujsko Goro
bo v nedeljo, 3. julija. Peš romanje: ob 6h kava, blagoslov romarjev, 
pod pod noge in ob 9. uri molitvena ura in spovedovanje. Ob 10. uri 
romarska maša, ki jo letos vodi naša župnija. Pridružili pa sem nam 
bodo Trojičani.

 ● Oratortij
bo od 4. do 8, julija.
Vsi, ki želijo biti deležni oratorija se morajo čim prej prijaviti zaradi 
logističnih zadev. Lahko tudi preko interneta.
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