ŽUPNIJSKI LIST
Videm pri Ptuju
Leto XXVIII, št. 02
Marec 2020

ZVONOVI ZVONIJO - KOMU - ZAKAJ?
Zvon je glasbilo, ki ga uvršča v skupino tolkalskih in idiofonih glasbenih
instrumentov.

Komu zvoni?
Ernest Hemingwey je leta 1940 napisal
roman z naslovom »Komu zvoni«. Naslov
romana je vzel iz verza John Donna:
»Noben človek ni otok, popolnoma sam
zase; vsak človek je kos celine, del
kopnega; če morje odplavi grudo
zemlje, se Evropa zmanjša, kot
bi se zmanjšal rtič, kot bi se
posestvo tvojih prijateljev ali tvoje
lastno; smrt slehernega človeka
vzame del mene, ker pripadam
človeški vrsti; in zato nikdar
ne pošiljaj poizvedovat, komu
zvoni; zvoni tebi«.
Skozi zgodovino so se oblikovali
različni nameni zvonjenja, ki jih
lahko razdelimo v naslednje
sklope: jutranjica, zvonjenje
ob 7h, opoldansko zvonjenje, večerno zvonjenje,

zvonjenje ob petkih - ob treh popoldne (Jezusova smrt), bogoslužno
zvonjenje (maše), ob krstu (po želji) in pogrebno zvonjenje, ob požaru
in grmenju in pritrkavanje ob slovesnostih.
Prvotno se je zvon imenoval signum - znamenje.
• Najstarejši zvon izvira iz Niniv. V antični Grčiji je služil za dajanje
znamenj za preplah, pri Rimljanih pa je pozival ljudi v hram, k
pogrebu ipd. Zvon v hišah je že pri Rimljanih pomenil, da je nekdo
prišel.
• Zvon nas vabi k božji službi ob nedeljah in praznikih. Tega zvona
mnogi verniki najmanj slišijo. Pred kratkim mi je nek mlajši mož
dejal: »Župnik, poglejte kdo smo, kakšno populacijo vernikov imamo
pri sv. maši!« odgovoril sem mu: »Vidim, dragi prijatelj, večina so
starejši, ni otrok, le nekaj prvoobhajancev, drugih otrok skoraj ni,
vsi pa se bodo drenjali pred birmo. Seveda, ker ni staršev. To bomo
morali razpravljati na ŽPS, treba bo narediti selekcijo: kdor ne hodi
nič k maši, ne bo mogel priti do birme. Dejstvo je, da mnogi straši že
držijo za zvon, ki bo naznanil konec vere v naših družinah in župniji.
• Zvonovi nas dejansko še vedno spremljajo od zibelke do groba. Že
pri krstu se oglasijo (če to želijo straši). Slovesno nas spremljajo pri
prvem obhajilu in birmi, oglasijo se lahko tudi pri poroki. Prav gotovo
pa se oglasijo pri odhodu onstran tega zemeljskega življenja.
• Če bomo zbrali za zvonove nas bo glas župnijskih zvonov spremljal
tudi pri poslednjem slovesu do groba. Potrudili se bomo za daljinsko
vodenje zvonov. Zvonimo pa tudi dva dni pred pogrebom - trikrat na
dan.
• Velikonočni zvonovi in pritrkovanje je posebnost slovesnosti
praznovanja velike noči in drugih župnijskih slovesnosti. To zvonjenje
je vedno namenjeno »Bogu, kateremu vse živi«.
• Pravijo, da zvonovi drugače zvonijo ob slovesnih praznikih, posebej
na Veliko noč, drugače ob nesrečah in spet drugače ob smrti.
Najrajši jih bomo poslušali ob veselih dogodkih. Naj pojejo v božjo
slavo.
						
p. Tarzicij

DOGODKI - OBVESTILA
Navodila SŠK za preprečevanje širjenja koronavirusa
●●Naslednja navodila, ki veljajo do preklica:

-- Izogibajmo se tesnih stikov z ljudmi, ki kažejo znake bolezni.
-- V primeru, da imamo znake bolezni, ostanemo doma in pokličemo
zdravnika.
-- Redno umivajmo roke z milom.
-- Upoštevajmo pravila higijene kašlja.
V cerkvi so naslednja navodila:
-- Duhovniki naj izpraznijo kropilnike z blagoslovljeno vodo, Verniki
se ob vstopu spoštljivo pokrižajo in pokleknejo.
-- Pri pozdravu miru duhovnik in verniki opustijo stisk roke ( do
preklica)
-- Vernike prosimo, da obhajilo spoštljivo prejemajo na roke / tudi
začasno).
-- Romanja in druženja so
dovoljena,
upoštevajoč
vse splošna navodila.

●●Teden družine

Od 19. do 25. marca. Vsak
dan bomo molili za družine.
Lepo vabljeni.

●●Vseslovensko srečanje mož, očetov in sinov

Bo 14. marca od 9. ure do 17. ure. In sicer v Škofijski gimnaziji,
Vrbanska cesta 30, Maribor.
Naslov srečanja: Moškega in žensko je ustvaril …

●●Frančiškova družina - dan Svetov

bo 14. marca ob 9. uri v Kloštru. Člani Sveta (odbora) lepo vabljeni.

●●ŽK

ima srečanje v torek, 3. marca ob 19. uri v Domu p. Miha.

●●Zakonska skupina sv. Vida

ima srečanje v sredo, 4. marca ob 20 uri.

●●Plenum Nadškofijske Karitas

bo v soboto, 7. marca ob 9. uri v mariborski stolnici.

●●Duhovni vikend za obe zakonski skupini
v Piranu - bo od 20. do 22. marca.

●●Izbor (volitve) članov ŽPS

bo v nedeljo, 29. marca pri vseh mašah na Vidmu in na Selah. Z
dovoljenjem so volitve prestavljene zaradi duhovnih vaj zakonskih
skupin.

●●Križev pot

sodelovanje župnijskih skupin.
Samo ob nedeljah imamo križev pot, zato res prosimo, da sodelujemo
v čim večjem številu. Vse skupine se med seboj organizirajo.
1. postna - FD (Frančiškova družina) - 01.marca
2. postna - Molitvene skupine - 08. marca
3. postna - ŽPS - 15. marca
4. postna - ŽK - 22. marca
5. postna - Zakonski skupini.
V postnem času bomo pri mašah molili za dober izbor članov ŽPS.
Prosimo, da v čim večjem številu pridete 29.marca k maši, ko bomo
izbirali novi ŽPS.
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