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KO UDARI STRELA
Hudo je, ko udari strela v hišo. Vse je v trenutku v ognju. Ko udari
mogočno drevo, ga v trenutku razpolovi. Še hujše je, ko udari v dobro
in urejeno družino in raztrešči lepe družinske odnose. Rečemo, da
najbolj nastradajo otroci. Hišo lahko popravimo ali celo naredimo
boljšo. Družine pa ne moremo popraviti, rane ostanejo celo življenje.
Tako pri tistih, ki so bili prevodniki zla, kakor pri tistih, ki so bili po
nedolžnem zadeti.

RELIKVIJE SV. DONATA

Strela na Donački
Da je Donačka Gora nekaj izrednega, ni treba dokazovati. Pravijo
ji tudi Haloški (štajerski Triglav, ki je visok 883m, je pa podoben
Triglavu. Na vrhu je nekoč stala cerkev sv. Donata. Prve zapise o tej
cerkvici najdemo v knjigi umrlih nadžupnije Rogatec in v knjigi umrlih
župnije sv. Vida, 6. avgusta 1741. V teh dveh knjigah so zapisana
imena iz župnije sv. Vida, žrtev strele 6. avgusta 1741.
Od 59 umrlih so jih 28 pokopali pri sv. Juriju, 28 v Žetalah, tri pa
v domači župniji. Zanesljive podatke dobimo tudi v vizitacijskem
zapisniku goriškega nadškofa Karla Mihaela Attemsa, kjer opisuje
kako je kaplan iz župnije sv. Vida na sam praznik sv. Donata, 6.
avgusta pripeljal sem procesijo. Malo pred božjo službo je pridrvela
črna in strahovita nevihta, tedaj je strela udarila v cerkev in pobila 59
oseb, od teh so bili večina Vidovčani.
Po tej preizkušnji so ljudje zahtevali, da na vrhu gore ne bi več
gradili cerkve, so pa jo postavili nižje pod goro. Pravijo, da tam kjer
naj bi se ustavil zvon, ki je zgrmel iz zvonika na vrhu gore.
Novico o tragičnem dogodku iz leta 1741 so izvedeli tudi v Rimu.
V znamenje sočutja z vsemi prizadetimi so leta 1750, ko je Cerkev
vodil papež Benedikt XIV., župniji sv. Vida poslali relikvije sv. Donata.
Sestre dominikanke v Studenicah so izdelale poseben, dragocen
ornat. Restavriranje tega ornata je bilo zaupano dr. Evi Ilec, ki je
specialistka za restavriranje ptujskih gobelinov. Obnovo lesenega
baročnega sarkofaga pa je zaupana mag. Marinu Klincu.
Dosedanja postavitev tega umetniškega sarkofaga je bila neopazna,
saj je bil zaprt v Marijinem oltarju in neopazen za javnost. Bilo je več
predlogov za namestitev. Končno je obveljala dosedanja lokacija s
tem, da smo oltar dvignili za dve stopnici. Oba stranska oltarja bosta
tudi varovana.
Z to obnovo bo cerkev sv. Vida pridobila veliko dodano vrednost.
Verniki pa se bomo lahko poleg sv. Vida in sv. Antona priporočali
tudi sv. Donatu. Obenem pa bomo še bolj lahko gradili odnose z
nadžupnijo Rogatec. Vsem, ki ste pomagali pri tem župnijskem
projektu se zahvaljujem, pa tudi za vaš dar, ki ste ga namenili za ta
namen. Hvala.
p. Tarzicij Kolenko

DOGODKI – OBVESTILA
●●Slavnostni orgelski koncert

Na praznik sv. Vida bo ob 20h slavnostni orgelski koncert, ki ga
prireja Luka Gojkošek, ki zaključuje študij orgel v Gradcu. Zelo lepo
vabimo na lep orgelski koncert. Morda se še spominjamo, kako je
bilo žalostno brez orgel v naši cerkvi. Upamo, da se bo kdo iz naše
župnije prijavil za študij orgel.

●●Piknik Dekanijske Karitas

Vse župnijske Karitas so sestavljene iz prostovoljcev. Mnogo je
prostovoljnih ur dežurstva in drugih aktivnosti. Zato si zaslužijo
enkrat na leto en piknik (ki ga plača župnija ali sami), da se med
seboj srečajo, izmenjajo izkušnje in se poveselijo. Vrsto let je ta
piknik na Vidmu. Pravijo, da je tukaj najlepše. Gostili jih bomo v

sredo, 19. junija, ob 17. uri. Pete bodo litanije v cerkvi, nato pa
veselo, veselo.

●●Telovska procesija

Na Telovo ob 19. uri bo pri nas in na Selah telovska procesija.
Prosili bomo za božji blagoslov polj in vinogradov, ter blagoslov
pri našem delu. Oltarje postavijo določeni ljudje iz vasi. Naj bodo
ti oltarji res dostojni za Presveti zakrament. Vabimo k udeležbi.
»Kdor prosi prejme«…

●●Že prvi romarji

Komaj smo požegnali naš relikvijar sv. Donata, že so se napovedali
romarji iz Trbovelj. Upajmo, da se bo še razvedelo o našem sv.
Donatu.

●●Dan državnosti in Tabor Pokrajinskega sveta FD.

Tudi ta skupina prisega samo na Videm. Na praznik državnosti bo
tudi letos pokrajinski tabor. Zberejo se vse Frančiškove družine
mariborske nadškofije. Ob 11.45 uri bo sveta maša za domovino h
kateri ste vabljeni tudi drugi.

●●Janževa nedelja

Letos jo bomo obhajali 23. junija, ob 10. uri. Mašo pri Janžu bo
vodil p. Jože Petek. Po maši nas gostoljubni domačini gostijo z
lepo dišečimi dobrotami. Lepo in hvale vredno.

●●Videmski oratorij

Pravijo, da je lep, množičen zato se prijavljajo tudi od drugod. Res
je lepa narava, dokaj varno in dostopno. Priprave na oratorij že
tečejo. Animatorji so že bili na usposabljanju. Prijave prihajajo. Z
prijavami pa kar pohitite. Za otroke je to nekaj enkratnega, da lepo
preživijo del počitnic.

●●Župnijsko romanje na Ptujsko Goro

Na prvo nedeljo po Šentvoršci, to je 7. julija, ob 10. uri je tam
romarska maša.
Peš bomo poromali ob 6. uri iz Sel. So pa še kolesa in avtomobili.
Samo, da nas bo čim več na Gori. Ob 9. uri je tam molitvena ura,
ob 10. uri pa romarska maša. Pri Mariji je vedno lepo.
Izdaja: Župnija sv. Vida - Videm pri Ptuju;
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