
BOGU HVALA - beseda  župnika p. Tarzicija
Pred 16. leti sem prejel poslanstvo župnika v župniji sv. Vida - Z 
dekretom nadškofa msgr. Alojzija Cvikla je s prvim avgustom 2022 
upravljanje župnije prevzel p. Klemen Slapšak, dosedanji kaplan. 
Zaradi zdravstvenih razlogov me je redovni predstojnik določil za 
duhovnega pomočnika.

BOGU HVALA:
Po volji predstojnikov mi je bila 2006 zaupana župnija sv. Vida. V 
začetku ni bilo lahko, ker moraš župnijo vzljubiti, se ji z vsem srcem 
predati. Posebej se Bogu zahvaljujem za župnijske skupine, po katerih 
se posebej trudimo uresničevati evangeljsko življenje v župniji.
Posebej sem 
srečen, da 
smo ustano-
vili FD, ki je 
p o d a l j š a n o 
Frančiškovo 
bratstvo sa-
m o s t a n s k e 
skupnosti. Ob 
s inodalnem 
srečanju je 
nekdo izrazil, 
da mu je bilo 
najlepše, ko 
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smo imeli celodnevno srečanje patrov, bratov in sester FD in FO.
Vesel sem treh pevskih zborov, ki pomagajo oblikovati sv. mašo, ki 
je vrhunec naše vere. Vse bolj postaja jasno, da so male skupine za 
rast krščanskega življenja v župniji prava smer poživitve krščanskega 
življenja. Tako si težko zamislimo življenje v župniji brez ŽK in drugih 
skupin.
Lepa in bogata so bila doživetja na župnijskih romanjih. Novost pri 
romanjih so bila romanje moških, žensk, skupin sodelavcev. Duhovne 
vaje (vikendi) zakonskih skupin in drugih pa je res pravo duhovno 
doživetje. Romanje je vedno priložnost za duhovno obnovo. Posebnost 
naše župnije je tudi božična devetdnevnica, ko so vključene v duhovno 
pripravo na božič vse župnijske skupine.
Posebnost naše župnije je dokaj lepa udeležba verouka. To zato, ker 
smo s šolo našli primeren urnik za verouk in sicer pred poukom, med 
poukom in takoj po šoli, kar je ugodno, da ni treba dvakrat prihajati. 
Po covidu pa se je obisk otrok pri maši čisto zrušil. Upamo, da se bo  
to nekoč popravilo, seveda brez staršev nikoli. Zato bo ciljna skupina 
naše pastorale usmerjena k staršem.
Bogu se zahvaljujem za vse brate minorite, s katerimi smo od 2006 
gradili naše bratstvo. P. Slavka in mene je sprejel p. Kristijan Balint, ki 
nas je uvajal v delo. Nekaj časa je bil med nami tudi p. Vito, vojaški 
kaplan. Ko je p. Slavko Stermšek odšel, je prišel p. Jože Petek, ki je bil 
določen za Sela, pozneje pa je prevzel kot župnik župnijo sv. Andraža. 
Zahvala p. Emilu, ki je poskrbel za lepo obnovo cerkve sv. Vida. V času 
gvardija p. Janeza Ferleža so bila opravljena velika dela na samostanu, 
saj smo zamenjali vsa okna in fasado. Skupaj s farani smo se lotili 
notranjosti. Uvedli smo gretje cerkve, podaljšali cerkev za 3m in 
namestili nove orgle. Dokončali smo obnovo Doma p. Drevenška. In 
končno se lotili obnove notranjosti, oplesk cerkve in odkritje 5 fresk. 
Tudi sarkofag sv. Donata je zasijal v vsej lepoti. Tudi zvonovi zvonijo 
Bogu v čast in spomin našim rajnim.
Tudi podružnica sv. Družine je doživela lepe dodane vrednosti, kot je 
zamenjava cerkvene strehe z bakrenimi obrobami in streho zakristije. 
Lepo je urejen prezbiterij in nazadnje pevski kor. Verjetno bo sedaj 
stiska pevcev na koru manjša.
Vsem faranom, ki so zavzeto sodelovali pri vseh obnovah, se iskreno 



zahvaljujemo. Vse, kar smo uspeli narediti smo naredili skupaj. Bogu 
čast in slava.
                                                                                            p. Tarzicij

BESEDA NOVEGA ŽUPNIKA P. KLEMENA SLAPŠAKA

Vsak ima svojo pot, k Bogu je toliko poti, kot ljudi.
Mir in vse dobro vsem!
Naj Vam spregovorim, kot vaš duhovnik - župnik, skozi zgodbo.
Potovanje ali bolje rečeno romanje skozi dneve življenja me spominja 
na sanje nekega človeka, ki takole pravi:
Nocoj sem sanjal, da sem hodil po pesku in me je spremljal Gospod. In 
v teh dolgih sanjah je bilo predstavljeno vse moje življenje. Ozrl sem 
se nazaj in kakor v filmu videl vsak dan svojega življenja. Vidne so bile 
dvojne sledi v pesku: moje in Gospodove.
Tako sem šel naprej, prav do konca svojih dni. Ustavil sem se in gledal 
nazaj. Opazil sem, da so na nekaterih mestih vidni samo eni sledovi 
v pesku. Ta mesta so sovpadala z najtežjimi dnevi mojega življenja; z 
dnevi, ko sem prestal največ strahu, bolečine in trpljenja.
Vprašal sem:
»Gospod, ti si rekel, da boš pri meni vse dni mojega življenja in jaz sem 
sprejel tako življenje s teboj. Ampak, zakaj si me pustil samega prav v 
najhujših trenutkih mojega življenja?«
Gospod mi je odvrnil:
»Prijatelj, rad te imam in rekel sem ti, da bom s tabo vso pot in te niti 
za trenutek ne bom pustil. In res te nisem. Mesta, kjer so vidne samo 
ene sledi v pesku, so dnevi, ko sem te nosil na rokah.«
Naše življenje je podobno morju, ki je enkrat zelo mirno, mi smo 
veseli, čutimo Božjo prisotnost, spet drugič pa se nebo stemni, pridejo 
preizkušnje in skušnjave, pridejo križi in skrbi. Čas, ko nas dobri 
Bog nosi na rokah. Vsak dan nas vabi, da si od vseh skrbi in križev 
malo odpočijemo. Jezus nam prihaja naproti in nas želi spodbuditi k 
preprostosti, nesebičnosti in k zaupanju v Božjo dobroto in previdnost. 
Poskrbimo torej, da vzamemo s seboj na potovanje najnujnejše, ni 
potrebno delati zalog. Prepustimo se Božji previdnosti, Bog sam 
najbolje ve, kaj potrebujemo in to še predenj ga mi prosimo.



Današnji potrošniški svet nam ponuja veliko užitkov za telo. Vendar 
nismo samo telesna bitja, ampak tudi duhovna. Kakor so dnevi veselja 
po večini najprej oddih za telo, poskrbimo v tem času za Življenje svoje 
duše. Vzemimo si čas za Gospoda in mu dovolimo, da se ob Njem umiri 
srce, nato se še naprej trudimo, da bomo v vsakem trenutku življenja 
z velikim veseljem prinašali veselo oznanilo in nikar ne pozabimo: Bog 
nas nikoli ne pušča samih, še več, ko bodo spet prišle stiske in težave 
nas bo vzel v naročje in nosil na svojih rokah. Želim Vam Blagoslovljen 
čas in zaupanja v Božjo previdnost.
Prosim Vas za molitve in se vidimo, vaš pater.
MIR IN DOBRO! p. Klemen Slapšak

DOGODKI – OBVESTILA

 ● Samostanska skupnost od 1. avgusta 2022
Br. Robert  Horvat - gvardijan
p. Tarzicij Kolenko - duhovni pomočnik
p. Benjamin Mlakar - duhovni pomočnik
p. Jože Petek - župnik župnije sv. Trojice
p. Klemen Slapšak - Župnik župnije sv. Vida in župnije sv. Andraža 
Naj naše delo in življenje spremlja božji blagoslov!
 ● Župnijsko romanje k Magdaleni Gornik na Goro pri Sodražici.
Na prvo nedeljo v septembru je naše župnijsko romanje. Nekateri 
so izrazili željo, da bi enkrat poromali na grob Magdalene Gornik, 
za katero teče postopek za blaženo. Obiskali bomo tudi čudovito 
cerkev Novo Štifto, Ribnico in še kaj. Odhod izpred cerkve ob 7h. 
Ceno bomo objavili . Prijave takoj, oziroma do zasedbe avtobusa.
 ● Verouk
Počitnice so že na drugi polovici. Z veroukom bomo začeli 11. sept. 
Otroke vabimo, da si od svojih prijateljev dobijo knjige. Delovni 
zvezki pa seveda morajo biti novi. Starši, vsaj kakšno nedeljo 
pripeljite otroke k maši, da ne pozabijo kje je naša župnijska cerkev. 
Lepe počitnice, otroci!
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