
Je kje človek, ki ga nista zaznamovala križ in trpljenje?
V vsakem življenju se pojavijo bremena in skrbi.

Verjemi, vsako trpljenje ima svoj smisel.
Človek je del narave s svojimi padci in vstajenjem, 

dnevom in nočjo, pomladjo in jesenjo, plimo in oseko.
Kdor nikoli nima težav,

ne bo nikoli doživel velikega veselja;
brez padcev ni vstajenja.

Po tej poti je šel Božji Sin, skozi veliki petek in veliko noč.
Smo na poti za Njim. Nosimo svoje delo in trpljenje in 

potujemo skupaj v objem polnosti življenja.
Z vsakim človekom lahko vzide novo sonce.

                              Blagoslovljene velikonočne praznike
                               videmski patri
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Kako dolgo zvonijo velikonočni zvonovi?
Velikonočni zvonovi najlepše zvonijo ob vstajenjski procesiji, na 

sam praznik velike noči, vsako nedeljo, ko vabijo v cerkev. Tudi, ko 
zvonijo rajnim, imajo vstajenjski melos.

Nedelja je dan, ko naj bi nas ta dan povezal skupaj. Vendar vedno 
ni tako. Marsikje se tudi ob nedeljah družina razleti: vsak na svojo 
stran ali vsak pri svojem ekranu. V vesolje pošiljamo sonde in sateliti 
z atomsko naglico prenašajo novice z enega na drugi konec sveta.

Toda vedno težje najdemo poti do duše in srca tistih, ki jih ljubimo.
»Sploh me ne posluša« pravi neka žena.
»Ne najdem več stika z njo« pravi neki mož.
»Lahko govorim in govorim, toda otrok me sploh ne posluša« pravijo 
straši. Kako dolgo je že od tega, ko ste se s svojo ženo sprehodili z 
roko v roki?

Samo kakšno leto je, ko je bilo pred našo cerkvijo tako lepo. Zjutraj  
so p. Janeza ali mene pričakale prijazno razpoložene ženske, ki so 
čakale, da se vrata odpro. Rednih obiskovalcev maše med tednom 
je bilo včasih dvajset ali več. Danes pa mogoče dve ali tri osebe, 
poleg tistih, ki so prišli za rajne svojce. Tudi po maši se nismo kar 
razleteli, ob godovih in rojstnih dnevih smo zavil k Palu na kislo juho. 
Logično bi bilo, da se ta pot nadaljuje, ker tudi mi postajamo starejši 
in stopamo na njihova mesta. Tako pa postaja nesporno, da samo po 
nas vera umira. 
Ne potrudimo se pred mašo k molitvi rožnega venca. Še tistih par 
nedelj nismo pripravljeni priti malenkost prej h križevem potu. Pa če 
se iskreno vprašamo: kaj smo v tistem času pomembnega naredili.

Zato bi nas velikonočno zvonenje moralo dramiti iz zaspanosti k 
pravi krščanski pomladi. Pomlad prinaša novo življenje v naravo. 
Velika noč, praznik življenja, naj prinese novega duha v našo farno 
skupnost. Seveda k razvrednotenju nedelj pa močno vplivajo nakupi 
po trgovinah. To pa nedeljo rani v njenem bistvu. Recimo: naj le 
zvonijo velikonočni zvonovi, tudi v naš vsakdan.
                                                                                    p. Tarzicij 

DOGODKI – OBVESTILA
 ● Devetdesetletnica - gospodinja Marija Kolenko
V župnišču se to redkokdaj zgodi. Tokrat se je 2. aprila, ko je 
Marija Kolenko praznovala svoj 90. rojstni dan. Rodila se je leta 
Gospodovega 1929 v Novi vasi pri Ptuju. Rodila se je staršema 



Mariji in Jožefu in je pomagala kot najstarejša še štirim sestram in 
trem bratom, eden otrok pa je umrl. Leta 1955 jo je prišel prosit za 
gospodinjo pri sv. Trojici pokojni p. Jozafat. Po 7 letih so se preselili 
na Ptujsko Goro, kjer je delala kot gospodinja in kuharica več kot 40
let. Skupaj 
je služila 
Cerkvi po 
naših župni-
ščih 64 let. 
Kljub vsem 
n a p o r o m 
in prečutih 
nočeh, še 
vztraja pri 
vsakdanjih 
o p r a v i l i h . 
Zelo lepo 
pa prosi za 
pomoč dobre žene in prijatelje. Vrt je bil njena posebna ljubezen že 
na Ptujski Gori in na Vidmu. Največ kar lahko rečemo je hvala za 
vse. Vse to zmore, ker je v Bogu, kot redko kdo v naši župniji. Bog 
je res velik. Njegova dobrota nam je blizu tudi po dobrih ljudeh.
 ● Aprilska akcija - vrt
Naši gospodinji in nam v samostanu je urejen vrt zelo pri srcu. Zato 
prosimo za pomoč v vrtu. Posebej se obračamo na društva žena 
in gospodinj, da bi se organizirale. Če bo vreme, bi prosili v prvih 
dneh prihodnjega tedna.
 ● Slikovni pregled sakralnih znamenj v župniji sv. Vida
Mojca Zavec Mlakar je pripravila foto album sakralnih znamenj in 
cerkva v naši župniji. S tem smo dobili vsaj fotodokumentacijo, ki je 
doslej nismo imeli. Nadškof je ob vizitaciji pohvalil prizadevanja v 
tej smeri. To je sicer prvi korak, kajti treba bo še pridobiti in pripraviti 
pisno dokumentacijo posameznih znamenj in kapelic.
Zato prosimo vse, ki bi kaj vedeli o svojem najbližnjem znamenju, 
da nam napišejo in sporočijo.
Tisto, kar vedo:
- približen čas nastanka



- motiv, zakaj so postavili znamenje, kapelo (zaobljuba, kakšen 
dogodek, drugi motiv ...)
Vse to oddajte župniku ali Mojci Zavec Mlakar.
Hvala za sodelovanje. Gre za našo kulturno dediščino.
 ● Govorilne ure za starše prvoobhajancev
Starši, en dan žrtvujem za vas in sem vam na 
razpolago za pogovor in srečanje. To bo v sredo, 24. 
aprila, od 9. do 21. ure.
 ● Sv. birma
Devetdnevnico na čast sv. Duhu bomo začeli 9. maja in jo zaključimo 

v petek, 17. maja. Tako so birmanci v soboto 
prosti. Spoved birmancev, staršev in botrov bo 
v času devetdnevnice. Srečanje birmancev s 
škofovim vikarjem Janezom Lesniko bo za vse 
birmance v ponedeljek, 13. maja, ob 18. uri. 
Botrom zelo priporočamo, da za birmansko darilo 
poravnajo Sveto pismo, ki ga bodo birmanci 
dobili od birmovalca ob skušnji. Zelo lepo darilo 
je tudi Romanje birmancev v Medjugorje, ki 

ga organizira Nadškofija. Stane pa cca 130,00€. Treba se naprej 
prijaviti, do zasedbe mest.
 ● Relikvije sv. Donata
Še vedno čakajo. Biotehnična fakulteta iz Ljubljane je opravila 
odvzem vzorcev in čakamo na izvide. Restavratorji so izbrani, 
čakamo, kdaj bo dvig in začetek dela.
 ● Kaj ste opazili v cerkvi?
Že pred meseci je gospodarski svet dal soglasje, da tla v cerkvi 
premažemo z emulzijo zaradi videza in lažjega čiščenja. Narejena 
pa je še boljša metoda - kristaliziranje, tako da ne vpija umazanije 
in čiščenje je še veliko lažje.
 ● Florjanova nedelja
Če bodo gasilci za to bomo obhajali 5. maja Florjanovo nedeljo. Sv. 
Florjan je namreč zavetnik gasilcev. Slovesna maša bo ob 10. uri v 
cerkvi sv. Vida in na Selah. Po maši je navadno agape - druženje.
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