
Dragi farani, naše lepe videmsko - selske fare!
Najprej se vam vsem, zahvaljujem, za lep sprejem, ki ste ga pravili. 
Mesec je že minil, ko sem prevzel, našo faro. Moram reči, da je vse 
tako hitro, kot bi bil duhovnik pri vas kakšno uro. V začetku avgusta je 
prišel g. dekan Ciril Čuš, da smo uredili vse potrebno za prevzem fare 
z dvema ključarjema in s p. Tarzicijem.
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Mogoče ste presenečeni, da me ni skoz pri vas, ampak se moramo vsi 
zavedati, da je poleg sv. Vida še sv. Andraž in podružnica sv. Družine, 
kjer je ob nedeljah tudi sv. Maša. Sproti se dogovarjamo, kje bo kdo, 
daroval sv. mašo.
Hvala vsem za izkazano pomoč, vsakemu izmed vas. Velik hvala vsem, 
naj Vam Gospod da moči, na poti življenja v večnost!

p. Klemen

VEROUČNO LETO 2022/23
Spoštovani starši, dragi veroučenci!
Pred nami je novo šolsko in veroučno leto 2022-2023. Lahko bi 
rekel, da smo na začetku nove poti. No, ta pot ni čisto nova. Nova 
bo za tiste, ki bodo letos prvič prestopili prag veroučnih prostorov 
in začeli obiskovati verouk.
Preteklo katehetsko leto je bilo zaznamovano tudi s sinodalnim 
procesom. Papež Frančišek nas je na začetku sinodalnega 
procesa izzval s vprašanjem: »Ali smo se pripravljeni podati na 
pustolovščino potovanja ali pa se v strahu pred neznanim raje 
zatečemo k izgovorom ‘saj ni potrebno’ ali ‘vedno smo delali 
tako’?« Danes na nedeljo, 11. septembra začenjamo novo 
veroučno leto. Vpis otrok k verouku bo v tem tednu, otroci, ki še 
niso vpisani bodo dobili vpisne liste pri verouku ali jih sprinta-te 
iz interneta.
Pri uri verouka lahko otroci oz. ob vpisu poravnate prispevek za 
veroučne knjige in za verouk. Z vsemi podatki bodo seznanjeni 
otroci v prvem tednu verouka.

VPIS NA VIDMU TUDI ZA SELA 1.r in  2. r bo v TOREK 13.9.2022 
od 16.00-18.00 ure v pisarni. Torej verouk jutri v ponedeljek za 
2. r in v torek 1. r odpade. ZA TOČEN TERMIN VEROUKA 1. r 
in 2.r ZA VIDEM SE DOGOVORIMO PRI VPISU ALI POKLIČITE P. 
KLEMENA.



Urnik za veroučno leto 2022/23

PON TOR SRE ČET PET

1.) 7.35 - 8.20 2.a
6.a

1.a

3.a + 3.b
6.b 7.a

2.) 8.30 - 9.15

3.) 9.20 - 10.05

ODMOR ZA 
MALICO

4.) 10.25 - 11.10

REKREATIVNI 
ODMOR

5.) 11.25 - 12.10

6.) 12.15 - 13.00

7.) 13.05 - 13.50
SELA

3. RAZRED
13.20-13.55

9.b
7.b 8.b 5.a + 5.b

4.a + 4.b

ODMOR ZA 
KOSILO

8.) 14.05 - 14.50 9.a 8.a

SELA
1. IN 2.
RAZRED

14.00-14.45
SPREMSTVO

SELA
4. IN 5.
RAZRED

14.00-14.45



MARIJA KRALJICA HALOZ
Odkar je v Halozah utihnila pesem rezačev, kopačev in beračev 
so Haloze izgubile svojo dušo. Črički tudi ne pojejo v grmovju 
in robidovju. Haloze čakajo človeka, ki jim lahko vrne lepoto 
vinske dežele. Čakajo ljubeče in delovne roke, ki bodo vinsko trto 
negovale z ljubeznijo.
Zakonca Friderik in Julčka Bračič sta želela Halozam dodati 
kapelico Mariji, ki sta jo poimenovala Marija Kraljica Haloz in 
jo podarila Halozam, da bodo še lepše. V senci kapele se bodo 
popotniki lahko odpočili in si nabrali novih moči. S tem se želita 
zahvaliti za svoje življenjsko delo, popotnikom pa ponuditi kraj 
miru in zbranosti. Zamisel kapele je bila zaupana Stanku Marohu. 
Kip Marije je iz lipovega lesa izdelal g. Stanko Maroh. Gradbena 
dela so bila zaupana mojstru Kozel Jožetu. Vsem, ki se vam hudo 
mudi Marija vabi v svoj objem miru. Vsem, ki ste obteženi želi, 
da pred njo odložite vse skrbi. Vsem popotnikom: ustavite se 
sprejemam vas v svoj objem , da boste odnesli lep spomin in mir 
iz Haloz.
V nedeljo, 02. okt. 2022 ob 15h bo sv. maša in blagoslov kapele v 
Veliki Varnici 110/b

NAPOVENIK

 ● CELODNEVNO ČAŠČENJE NA VIDMU 18.9.2022 17.00
 ● BLAGOSLOV NOVEGA KIPA, 4.10.2022, 19.00
 ● KONCERT V PARKU SV. FRANČIŠKA, 8.10.2022 URO 
SPOROČIMO
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