
POLNI IN PRAZNI MESECI
V naravi je samo enkrat v mesecu polna luna. Nekaterim ne da spati. 
Druge privabi na pohode. Kaj vse se tam dogaja ve le luna, ki vidi  
vse. V našem pastoralnem delu je od oktobra pa vse do maja bilo 
skoraj vse prazno: prazne cerkve, prazne spovednice, prazen kor, 
prazna cerkvena kasa. Ni bilo Božiča in Velike noči. To ne pomni 
zgodovina. Tudi med vojno so bili prazniki dostojno obhajani.
Ko se je začelo cepljenje proti Covidu-19 so prišli bolj polni meseci: 
maj, junij, julij. V štirinajstih dneh smo pripravili prvo sv. obhajilo,  
Sledila je Vidovska nedelja, hkrati sv. Anton Padovanski. V cerkvi 
je bila lepa slovesnost. Tokrat so sodelovale vse župnijke skupine. 
Dekan je dejal, da še ni videl takšnega sodelovanja. Vsak je prinesel  
lilijo in izrekel prošnjo. V cerkvi je bil prvi del praznovanja, v šotoru 
pa je bila pogostitev, ki so jo organizirala razna društva. Hvala Občini 
Videm in vsem ki so pomagali pri strežbi.
Birma je sledila prvo nedeljo po žegnanju - 20. junija.
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Dr. Stanislav Slatinek je podelil sv. birmo 74. birmancem. Birmo smo 
zaradi covida morali prestaviti od 16. maja na 20. junij. Priprava 
je potekala preko Zooma. Pa tudi devetdnevnica ja bila v nekoliko 
okrnjeni obliki. Naša birma je bila ena največjih daleč naokrog. Kako 
bo z mladimi po birmi je odvisno od vseh nas.
Sprejem nadškofa matroplita iz Izmira (Turčija) p. dr. Martina Kmetca 
V soboto, 26. junija, smo se zbrali v velikem šotoru in izvedli lepo 
prireditev - Večer z nadškofom. Nastopali so domači pevski zbor, 
Kvartet Feguš, župan Branko Marinič, nekateri od učiteljev p. Martina 
in seveda, Folklorno društvo iz Lancove vasi. Vaščani pa so pripravili  
čudovito pogostitev, čeprav ni bilo lahko, ker niso vedeli koliko bo 
ljudi. Hvala vsem domačinom. Bil je lep, nepozaben večer.
Janževa nedelja

Takoj naslednji dan, 27. junija, je 
nadškof daroval prvo škofovo mašo 
v domači župniji pri našem Janžu. 
Pel je domači pevski zbor, ponosni 
in veseli smo bili, da imamo našega 
rojaka med seboj. Podarili smo mu 
križ iz stekla, ki ga naredila umetnica 
Mira Ličen.

Blagoslov Flajsovega križa v Dravcih
Družina Škvorc se je 
odločila, da bi obnovili nekoč 
Flajsov križ, ki se je zrušil in 
ga dolgo časa ni bilo. Vzorno 
so pripravili slovesnost 
blagoslova, ki jo je vodil 
nadškof p. Martin Kmetec. 
Po blagoslovu je bilo nadvse 
prijetno srečanje domačinov 
in gostov.
Mašniško posvečenje diakona Klemna Slabšaka
- je bilo na predvečer Šetvoršce na Ptujski Gori. Posvetil ga je 
tudi naš rojak p. Martin Kmetec. Kar nekaj naših župljanov se je 
posvečenja udeležilo.



Romanje na Ptujsko Goro
Vsako nedeljo po prazniku Šentvoršce imamo skupno romanje sv. 
Trojica in Videm. Letos smo mi vodili molitveno uro, sv. Trojica pa 
mašo. Čeprav je bila isti dan nova maša v Laškem, je bilo tudi na Gori 
kar lepo število vernikov.
Kaj naj rečem? Ti meseci, ki so že za nami so bili res polni lepih 
dogodkov. Tako smo zopet podoživeli kako lepo je, če bratje praznujejo 
skupaj. Tudi v bodoče bi lahko bilo tako, če bi se vsi dali cepit. Veseli 
me, da če pride novi val epidemije, da zato ne bo več kriv Janša, 
ampak samo tisti, ki se nočejo cepit.

                                                                                          p. Tarzicij

DOGODKI – OBVESTILA
 ● Ponovitev nove maše
Navada je, da novomašnik še kje ponovi svojo 
novo mašo, ker na novo mašo mnogi niso 
mogli priti. Spodobi se, da mu to slovesnost 
pripravimo tudi mi, saj je kot študent bil dve leti 
pri nas na Vidmu. Razen tega bo tudi v bodoče 
kaplan pri nas.

 ● Zahvala p. Antonu Borovnjaku
P. Anton se je odločil, da gre nadaljevat teološki študij v Rim. 
Predstojniki so njegovi prošnji ugodili, zato se bo 20. avgusta preselil 
v Rim. Želimo mu, da bi čas, ki mu je določen za študij, čim boljše 
izkoristil v zadovoljstvo sebi in v korist Cerkve, posebej naše province.
Seveda se mu zahvaljujemo za njegovo delo v naši župniji: nekaj 
se je naučil od nas, nekaj pa smo se mi naučili od njega.
Njegovo mesto kaplana bo prevzel p. Klemen Slapšak.

 ● Sela
Na aninsko nedeljo, 25. julija je 
dekan g. Ciril Čus blagoslovil nov 
daritveni oltar iz lesa. Oblikoval ga je 
akademski rastavrator in kipar Viktor 
Gojkovič. To je zopet nova pridobitev 
za selsko cerkev.



 ● Novi ŽPS
je bil izbran - izvoljen v nedeljo 11. julija. V volilni komisiji so bili: 
Marijan Furek, Ana Kokol in Rozika Murko.
ŽPS - petletno obdobje:
Člani po službi:
- vsi trije duhovniki: p. Tarzicij Kolenko, žpk. mod.; p. Jože Petek, 
žpk. sod.; p. Klemen Slapšak, kpl.
- ključarji: Horvat Dušan, Petek Vinko, Horvat Anton in Murko Rozika
Zastopniki župnijskih skupin:
Prapotnik Teja - FD, molitvene skupine, biblična
Pignar Vida - ŽK
Kokol Anica - pevski zbori
Viličnjak Ivan - zakonske skupine, odbor za družino
Simonič Vid - mladina
Izvoljeni člani:
Forstnerič Andrej, Traper Milena, Krajnc Petra, Forstnerič Majda, 
Podgoršek Andrej, Štrafela Martin, Rozinger Rezka, Zamuda Mitja, 
Mesarič Danilo, Potočnik Sandi, Kozina Jožica
Posebej imenovani: (imenuje župnik - predsednik ŽPS)
Furek Marijan - tajnik, zapisnikar
Medved Mateja - zastopa starše veroučencev
Tajništvo: potrdi plenum na prvi seji.
Vsem novo izvoljenim članom kakor tudi ponovno izvoljenim 
iskreno čestitam z željo, 
da bi opravičili zaupanje, 
ki so ga dobili pri izboru. 
Čakamo potrditev s 
strani nadškofa. Vsem 
dosedanjim članom pa 
naj bo veliki Bog plačaj 
za opravljeno delo v ŽPS.
Gremo z zaupanjem v 
novo pastoralno leto. 

Bog za nami.

Prednosti:
+ Člani ŽPS
bolje poznajo
svoje okolje
+ Vedno za cilje
svojih skupin
in način
dela

Motivi:
+ Ljubezen do

Cerkve in vseh
njenih članov

+ Odgovornosti in
solidarnost

(ni mi vseeno,
kako je z
drugimi)

Načrtovanje postoralnega
dela skupaj z župnikom
in pastoralnimi delavci

Postavlja cilje, ki naj bi jih
župnija v določenem času

dosegla in morajo biti realni

Pomaga iskati odgovore
na pastoralne probleme,

ki se pojavljajo

Išče nove poti, kako kristjane z
obrobja pritegniti bliže Jezusu

Izdaja: Župnija sv. Vida - Videm pri Ptuju;
Odgovarja: p. Tarzicij Kolenko, župnik moderator; 031- 892 384; www. sv-vid-pri ptuju.si


