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NIHČE NE POMNI, NIKJER NI ZAPISANO
Ves svet govori o globalizaciji. Tokrat smo jo doživeli v živo. Ves svet
se je stresel v temeljih, saj je človek krona stvarstva. In ta »krona« se
je zatresla. Navajeni smo bili na ptičjo kugo, bali smo se norih krav,
svinjske kuge. Tokrat gre za človeka, začudo, na stare ljudi. Nekdo se
je vprašal zakaj virus napada stare ljudi?!.

Tudi naša župnija je od proglasitve epidemije 12. marca do preklica 15.
maja bila paralizirana. Zaprte so bile veroučne učilnice, cerkve, vse.
Papež Frančišek je na veliki petek sam na trgu sv. Petra v dežju
pred Križanim molil: »Vsemogočni usmiljeni Bog, poglej na naše

bolestno stanje, utrdi svoje sinove, odpri nam srca za upanje, da med
seboj občutimo Tvojo očetovsko navzočnost«. O tesnobi svetovnih
razsežnosti je govoril v svetopisemski podobi ladje in nevihte, ki jo je
napolnila tesnoba, strah in negotovost. Sveti Oče je javno v imenu vseh
priznal kaj se nam je zgodilo: »Prevzeti s pohlepom in z dobičkom, smo
dopustili, da nas to omami in docela prevzame. Nismo se zaustavili
pred tvojimi klici, nismo se ustavili pred svetovnimi krivicami in vojnami;
nismo slišali krikov revežev in krčev bolnega planeta.

Stanje v naši župniji

Nekoč. Kakor drugod po Štajerskem je leta 1645 pri sv. Vidu hudo
razsajala kuga. Polovico hiš je bilo okuženih, zaprtih in zaznamovanih
z velikim belim križem. Hrano, pijačo in zdravila so jim dajali skozi
okno. Ko je kdo umrl, so ga domači na tihem, navadno ponoči pokopali
kar za hišo. Kuga je razhajala tudi v letih 1672, 1680 in 1682. Tega leta
so Vidovčani z velikim zaupanjem do sv. Roka, zavetnika zoper kugo
postavili njemu na čast precej prostrano kapelo za cerkvijo, ki pa jo je
cesar Jožef II., več kot sto let pozneje (1786) dal spremeniti v šolo.
Prekrasen baročni oltar so prenesli v sedanjo Rokovo kapelo v cerkvi.

Koronavirus v naši župniji

Direktnega napada menda ni bilo. Ko vprašujem po raznih župnijskih
skupinah kako so preživeli. Večina so rekli, da razen strahu ni bilo hudo.
Mnogi so se celo pohvalili, da je bilo kar lepo. »Ne hodiš v službo,
pa dobiš plačo.« Upokojenci so dobili nekaj zraven, delaš štiri ure,
plačanih dobiš osem. Pa kljub temu kričači vpijejo, »dol z vlado« itd.
Življenje v cerkvi se je res nekoliko preselilo v družino, ki je prvič postala
»domača cerkev, saj so starši »žegnavali« presmece in velikonočni
»žegen«. Otroci so imeli šolo na daljavo. Naročali smo tudi staršem,
da pregledajo veroučne naloge. Vse drugo versko življenje je zastalo.
Največji problem prihodnjih generacij bo izostanek verouka. Najbrž
veste kdo lahko pomaga pri tem, da bodo otroci našli pot do cerkve.
Če starši ne bodo nekaj ukrenili, bo pač nekdo moral zapisati: V
letu 2020 so starši in odgovorni sprejeli odločitev da prenehamo z
krščansko vero v naši župniji.
To bi bilo seveda za versko življenje in za Cerkev usodno.
Tu neham, ker upam, da bomo vsi storili kar je v naših močeh, da
bomo vero obudili v naši župniji. Bog nam pomagaj!
p. Tarzicij

DOGODKI – OBVESTILA
●●Blagoslov obnovljene kapele v Draninjslem Vrhu

Na Binkošti, 31. maja
smo
na
Dravijskem
Vrhu blagoslovili kapelo
Lurške matere božje.
Kapela je bila na tem da
se zruši. Vsi smo govorili,
da bi jo bilo treba obnoviti,
dokler se ni našel nekdo,
ki se imenuje Rudi Potrč,
ki je organiziral akcijo
pri Občini Videm. Občina
je uredila lastništvo,
da so se lahko začela
dela.
Starejši
vedo
povedati, da je to bila
nekoč Pernatova kapela.
Slovesni blagoslov je
opravil domači župnik p.
Tarzicij Kolenko, pel je
domači cerkveni pevski zbor, program ob rahlem rosenju je popestril
ansambel domačih godcev. Na koncu je bilo bratsko druženje in
pogostitev. Vsem, ki so pomagali pri ureditvi kapele in pogostitvi
iskrena hvala.

●●Prvo obhajilo

Odbor za prvo obhajilo je predlagal, da prvo obhajilo prenesemo
na jesen in sicer 13. sept. ob 10. uri. Priprave so v teku. Otroci
so razdeljeni v tri skupine, in pridejo skupaj s starši, da pokažejo
kako so pripravljeni. Spričevala bodo dobili, ko bo prvo obhajilo tudi
vpisano v veroučno knjižico.

●●Vidova nedelja

Zahvalimo se za ofer, ki ga že dolgo ni bilo. Morda ne veste, da je
Cerkev bila ob vse dohodke skozi tri mesece. Zahvala tudi Občini
Videm za pogostitev, tako smo vsaj malo obhajali tudi občinski
praznik.

●●Janževa nedelja

Letos obhajamo Janževo nedeljo
21. junija. Ob 10. uri bo slovesni
blagoslov križa, ki je bil nekoč ob
cesti za Leskovec v Dravinjskem
Vrhu. Mašo bo vodil dekan
Ciril ČUŠ iz Žetal. Po maši bo
blagoslov Janževih in drugih
rož. Nato sledi bratsko druženje.
Letos je že 30 let te tradicije. Za
vse poskrbijo domačini. Maske
zunaj niso potrebne, za tiste, ki
bodo v cerkvi pa naj jih imajo s
seboj.

●●Duhovna obnova za ŽK

Predvidoma bo odhod v nedeljo, 28. junija ob 13.30.

●●Oratorij

zaradi razmer letos ne bo izveden. Otroke pa srčno vabimo, da
ohranijo stik s cerkvijo, in da pridejo večkrat k sveti maši.

●●Romanje na Ptujsko Goro

Kot vsako leto bo letos romanje
na nedeljo po Šentvoršci, ki je 2.
julija in je to v nedeljo 5. julija. Kot
vsako leto bomo poromali tudi peš.
Ob 6. uri bo blagoslov romarjev pri
Kraljici miru na Selah. Ob 9. uri je na
Gori molitvena ura in priložnost za
spoved. Letos vodi somaševanje in
petje videmska župnija.

●●Zvonovi

Na seji GS smo okvirno postavili datum v drugo leto. Nekateri so
pridni in nosijo svoje darove, rekoč: kdor hitro da, dvakrat da. Hvala
vsem, ki ste že darovali.
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