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Lepota preprostosti.Lepota preprostosti.

Bogastvo življenja. Bogastvo življenja. 
Skladnost v različnosti.Skladnost v različnosti.

Zasebnost v harmoniji skupnosti.Zasebnost v harmoniji skupnosti.
Bogastvo v enosti življenja.Bogastvo v enosti življenja.
Podoba vsake naše družine? Podoba vsake naše družine? 

Vidimo lepoto naše župnijske harmonije?Vidimo lepoto naše župnijske harmonije?
Naj nas božič poveže v takšni božji hamoniji, Naj nas božič poveže v takšni božji hamoniji, 

Bog prihaja naproti v božični skrivnosti. Bog prihaja naproti v božični skrivnosti. 
Naredimo korak do njega, čaka, da nas objame,Naredimo korak do njega, čaka, da nas objame,

 mi objamimo svet  in bo vsem lepo živeti.  mi objamimo svet  in bo vsem lepo živeti. 

                                                                                          Patri iz VidmaPatri iz Vidma
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SV. VID - STATISTIKA ZA LETO 2022
Krsti
V preteklem letu smo krstili 45. otrok. Od tega 25 dečkov in 20 deklic. 
Drugje so bili krščeni 4 otroci. Od vseh krščenih je 34 nezakonskih - 
starši niso poročeni; trije so civilno zakonski in osem je zakonskih - od 
poročenih staršev. Otroci so božji dar, zato vsem staršem želimo lepo 
in blagoslovljeno družinsko življenje.
Birma
Pri nas ni bilo birme.
Zakon
Zakrament zakonskega posvečenja si je podelilo 8 parov. Zlatih porok 
je bilo kar nekaj. Na zahvalno nedeljo je bilo cca 40 zlatih in drugih 
jubilantov.
Pogrebi
K večnemu počitku smo položili 23 moških in 26 žensk. Sprevidenih 
je bilo 11 pokojnih. Prosimo vse domače, pred sprejemom v bolnico 
pokličete duhovnika. Po sprejemu morajo domači izraziti željo, da 
pride duhovnik (tudi v intenzivni negi) poklicete domačega duhovnika, 
ki bo sam poskrbel za bolnika ali poklical dežurnega patra.
Obhajila
Močno se poznajo posledice covida saj se je število nedeljnikov skoraj 
prepolovilo. Obhajil smo podeli cca 18.000. Dolgo je bilo treba, da so 
otroci našli pot nazaj v cerkev. Stanje se počasi izboljšuje. Tudi med 
tednom se število vernikov zmanjšuje, prihajajo le svojci naročenih 
maš. Tudi druge vabimo, vsaj tu in tam.
Prvo obhajilo
Na Vidmu je bilo 25 prvoobhajancev in na Selah 9. Skupaj 36. Otrokom 
želimo skupaj s starši pomagati v uvajanje v krščansko življenje. Zato 
je prav , da bolj redno prihajajo k maši.
Verouk
Smo župnija, ki ima veliko večino otrok pri verouku. Moramo se 
zahvaliti lepo usklajenemu urniku v šoli. Mlade vabimo, da tako 
navdušeni prihajajo tudi ob nedeljah k maši. Z veroukom nadaljujemo 
9. januarja.
Verski tisk
Naročnikov na Družino je 8. Dva izvoda sta v prosti prodaji. Na 
Ognjišče je naročeni 22 naročnikov. Nekateri imajo Družino in Ognjišče 
naročeno po pošti.



SV. ANDRAŽ - STATISTIKA ZA LETO 2022
Krsti
Krščenih je bilo 12 otrok. Od tega 10 dečkov in 2 deklici. Nezakonskih 
je 11, ena poroka je civilno sklenjena.
Birma
Pri nas je prejelo sv. birmo 10 otrok.
Zakon
Pri nas ni bilo nobene poroke.
Pogrebi
Pogrebov smo imeli 16. Umrlo je 7 moških in 9 žensk.
Obhajila
Podeljenih obhajil 3500.
Prvo obhajilo
Pri nas je prejelo 7 otrok.
Verouk
Večina vsi obiskujejo verouk in pridno sodelujejo.
Nadaljujemo 9.1.2023

ZAPISANO V ŽUPNIJSKI KRONIKI
 ● Provincialni kapitelj
V pomladnih mesecih se je zgodil provincialni kapitelj, ko je bilo 
zamenjano provincialno vodstvo. V avgustu pa so se tudi patri malo 
premešali.
 ● Volitve
Letos jih je pa res bilo veliko. Pri nas se je zgodil novi župan g. Brane 
Kolednik.
Novemu županu se priporočamo. Bivšemu g. Branku Mariniču pa se 
zahvaljujemo za sodelovanje.
 ● Zvonovi
Tik pred lanskim božičem smo jih dobili. Na 4. postno nedeljo, 27. 
marca jih je posvetil nadškof msgr Alojzij Cvikl. Nekateri so govorili, 
da ne bomo zmogli. Pa smo. Zahvala gre vsem darovalcem in 
donatorjem. Posebno je lepo, ko zvonijo od nedeljah in praznikih 
živim, pa tudi v slovo našim dragim rajnim.



 ● Kor
Novi kor na Selih. Zelo lepo služi svojemu namenu, saj imajo pevci 
dovolj prostora za petje in sodelovanje pri sv. Maši.

 ● Misijonsko dogajanje v spomin + p. Mihu Drevenšku
Zaradi covida smo prenesli osrednjo slovesnost v spomin na 10. 
obletnico smrti + p. Miha na 19. junij. Dekanijski odbor je en teden 
prej pripravil duhovno obnovo po župnijah dekanije Ptuj - Zavrč. V 
soboto 18. junija je bil koncert Mihetovih črnskih pesmi v velikem 
šotoru pri šoli. V nedeljo, 19. junija pa je v tem istem velikem šotoru 
bila slovesna maša, ki jo daroval naškof Cvikl, skupaj z nadškofom p. 
dr. Martinom Kmetcem in duhovniki, tudi nekaterimi miosijonarji. 
Tudi naša župnija ima tri misijonarje.

Božji nam je rojen sin.
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