
POGOVOR ZDRUŽUJE - MOLITEV POVEZUJE
Brez pogovora v družini smo tujci, odnosi umrejo, družina usiha. Ne 
moreš srečno živeti v družini, če smo si tujci. Brez pogovora smo 
pokopiči družinskih odnosov. Brez molitve smo pokopiči krščanske 

podobe družine. Če 
vera po nas umi-
ra, umira župnijsko 
občestvo. Če ne 
molimo podiramo, 
namesto, da bi gra-
dili. Tudi, ko molimo 
sami zase gradimo, 
ker za tiste molimo, 
ki so potrebni molit-
ve, jim pomagamo, 
četudi ne vedo kdo 
je za njih molil.

Skupna molitev v družini nas povezuje, ker smo skupaj. Skupaj mislimo, 
čutimo in v molitvi drug za drugega prosimo. Isto nas povezuje molitev 
v cerkvi. Še najbolj pa v molitveni skupini. Molitveno skupino imamo ob 
ponedeljkih na Selah, vsaki prvi petek pa po maši v kapeli molitveno 
srečanje, tam do 22. ure ali koliko kdo zmore. Več nas bo v teh 
molitvenih skupinah, bolj živa bo župnija in več blagoslova v družinah.
Ne moreš kar tako začeti moliti, ne da bi te kdo ne uvedel v molitev. 
Prva uvaja otroke v molitev družina, potem Cerkev. Posebej se 
uvajamo v molitev pred prvim obhajilom. Otroci se morajo naučiti 
osnovnih molitev, ki so na zadnji strani delovnega zvezka.

 

ŽUPNIJSKI LIST
 

Videm pri Ptuju
Leto XXVII, št. 07
Oktober 2019



V mesecu oktobru posebej vabimo k molitvi rožnega venca. Bil sem 
pri eni družini. Po dnevniku, ko so reklame je mama rekla: sedaj pa 
bomo zmolili desetko rožnega venca, vsak dan drugo. Mislil sem si, 
ko bi bilo več takih družin.
                                                                                   p. Tarzicij

Pismo nadškofa Alojzija Cvikla
Dragi bratje in sestre!
Kot vaš pastir in nadškof se vam najprej zahvaljujem za vse darove, 
ki jih darujete za našo Nadškofijo in delovanje ustanov, katerim 
Nadškofija posreduje vaše nabirke, kot so misijonska, kvaterne 
nabirke, darovi za Božjii grob, Petrov novčič, MIWA, solidarnostna in 
namenska nabirka.
Tokrat pa se na vas obračam s prošnjo za pomoč, pri nujni ureditvi 
kotlovnice za ogrevanje zgradb v katerih posluje nadškofija Maribor, 
nadškofijski arhiv in od letošnjega leta enota Teološke fakultete. Vem, 
da so vaše cerkve in druge župnijske zgradbe lepo obnovljene in 
vzdrževane s skoraj izključno vašimi darovi, za kar se vam iz srca 
zahvaljujem. Nadškofija za svoje delovanje in vzdrževanje zgradb 
nima drugih virov kot so vaši darovi. Prosim vas, da bi kaj darovali za 
navedena dela. Svoje darove boste lahko oddali v eni od nabirk, ki 
bo v novembru določena za ta namen. Svoj dar pa lahko oddate tudi 
v župnijski pisarni. Bog vam za vse povrni in kličem na vaše življenje 
po priprošnji bl. Antona Martina Slomška. Božji blagoslov.
                                                                          Msrg. Alojzij Cvikl

DOGODKI – OBVESTILA
 ● VEROUK
Ne vem, če bo treba poklekniti pred starše, da po otrocih pošljejo 
denar za delovne zvezke in knjige. Koliko časa in bencina smo vam 
prihranili, da vam ni bilo treba po vsako knjigo na Ptuj. Res lepo bi 
bilo, če bi bili hvaležni in solidarni in čimprej poravnali za knjige.
 - Prispevek za gretje in katehistinjo. Nadškofija je določila za 

prispevek gretja in plačilo katehistinji 30€. Mi smo spustili na 
20€ na veroučenca (če je več otrok v družini plača eden). Zopet 



ponovimo: če bi vsi starši veroučencev hodili k maši, bi se toliko 
nabralo, da bi ne bilo treba posebne nabirke. Ne more pa nekaj 
staršev, ki pridejo k maši pokriti stroške za vse. Ne bi bilo pravično.

 - Uvajanje otrok v vero - se more zgoditi najboljše pri sv. maši. 
Zato starše prosimo, da omogočijo otrokom navzočnost pri maši. 
V pomoč so lahko tudi stari straši. Z različnimi skupinami otrok 
bomo pripravljali maše za otroke, pri katerih bodo sodelovali 
otroci, da se uvedejo v mašo.

 - FO - Upamo, da se bodo tudi letos FO srečevali. Kdaj bomo 
začeli bodo obveščeni.

 ● Romanje ŽK, čistilcev in krasilk
je bilo v nedeljo, 6. oktobra. Bilo jih je poln avtobus, tako iz Sel 
in Vidma. Ni bil samo izlet ampak prava duhovna obnova za 
vse. Posebej smo doživeli žalostno goro in kraj umora bl. Alojza 
Grozdeta. Pika na i pa je bilo srečanje z bratom Jožetom v Olimju.
 ● Frančiškova družina
na praznik sv. Frančiška smo se pripravljali z tridnevnico. Na sam 
praznik pa sta dva kandidata naredila zobljube, česar smo se vsi 
razveselili. Ob tej priliki vabimo vse, ki vam je blizu sv. Frančišek, 
da se nam pridružite. Posebno mlade pa vabimo, da bi ustanovili 
svojo skupino za mlade, ki se ji reče FRAMA - frančiškova mladina.
 ● Srečanje zakoncev jubilantov

ki obhajajo v tem letu 10, 20, 25, 
30, 40, 50 ali 60 let zakona  vabimo 
na srečanje, ki bo na zahvalno 
nedeljo, 3. novembra 2019. Ob 
10. uri se bomo zbrali v cerkvi, kjer 
bo sv. maša. Po maši slikanje in 
pogostitev v občinski dvorani. Tisti, 
ki niso v naši župniji poročeni se 
morajo sami prijaviti, saj nimamo 

njihovih podatkov. Vabila pridejo na dom, da bomo vedeli koliko bo 
udeležencev.
 ● Vsi sveti - Spomini za rajne
Do zadnje nedelje oddajte ovojnice s svojim darom in imenom rajnih 
za katere bi naj molili. Molitev Spominov bo ob 13. uri in nato maša 



v vežici na pokopališču. Ob 15. uri pa bo molitveno bogoslužje, 
pridiga in blagoslov grobov.

 ● Seja GS
na seji Gospodarskega sveta 9. oktobra smo obravnavali naslednja 
vprašanja:
 - Vprašanje verskih znamenj. Križ v Dravinjskem Vrhu je podrla 

julijska nevihta. Ker je bil postavljen na tujem zemljišču, sedaj 
ubogi »bogec« išče kje bi našel svoje novo mesto. Ko bomo našli 
lokacijo, so domačini pripravljeni postaviti križ.

 - Križ na pokopališču smo hoteli samo prebarvati, pa nas je mojster 
opozoril, da je v slabem stanju in bi ga bilo treba  sanirati, da se 
ne bi podrl kar bi pomenilo pravo katastrofo saj je okrog veliko 
spomenikov.
Stopili smo v akcijo, da ga skrajšamo in obnovimo.

 - Križ v Tržcu je bil v času rekonstrukcije ceste prestavljen pred 
vaško hišo v Kotah. Projektanti pa so predvideli prostor za križ. 
Treba ga je samo postavit.

 - Razpis - pred škofovo vizitacijo smo poslikali skoraj vse križe 
in kapele. Treba jih je samo zgodovinsko obdelati. Podatki se 
dobijo pri lastnikih ali v župnijskem arhivu. Kakšen študent ali  
maturant bi lahko imel lepo snov za diplomsko. Pozneje bi jih 
izdali v knjižni obliki.

 - Obnova zvonov. GS je mnenja, da pristopimo obnovi zvonov, saj 
je tudi ogrodje (»rušt«) v slabem stanju. V novembru bo prišla 
strokovna ekipa iz Insbruka kjer zvonove vlivajo in bo podala 
svoje mnenje. Zvonovi naj bi se vključili ob pogrebu z daljincem, 
kar bi bila velika pridobitev. Vsem bodo zvonovi zvonili.
Naj Marija varuje naše družine in župnijo.
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