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KO POSIJE SONCE
To smo občutili posebej letošnjo pomlad. Ni in ni hotelo biti toplega
vremena. Bral sem v Gospodarskem vestniku, da je le okrog leta
1819 bila sredi poletja zima, posledično ni bilo hrane in je nastala
huda lakota. Razlog bi naj bila velika eksplozija vulkana, dim je zastrl
sonce.
Takšno eksplozijo je v
našem času povzročil
Covid-19.
Izpraznil
je ceste, lokale, šole,
posebej pa cerkve, nismo
se mogli dostojno posloviti
od svojih pokojnih. V času
kuge v naših krajih je bilo
še hujše, saj so ljudje bili
zaprti v svoje hiše in tudi
pokojne so pokopavali kar
doma.
V zelo temno situacijo,
v kateri se je znašlo
človeštvo in mu je posijalo
sonce, ko so razvili
cepiva. Kakorkoli je že
okrog cepiv je dejstvo da
se je vsaj delno ustavila
pandemija. Čudno je le,
da nekateri »pametni« ne

morejo razumeti, da se je treba cepiti zaradi sebe in zaradi drugih.
Pred desetletji smo morali vsi hoditi na fluogtafiranje in smo tako
preprečili bolezen tuberkulozo, ki je takrat »kosila«

Kako naj posije sonce v naše krščansko življenje?

Dejstvo je, da je naša vera šla skozi veliko preizkušnjo. Cerkve so
bile od oktobra zaprte, bili smo brez praznikov božiča in dveh Velikih
noči, spovedovanje je bilo nekaj časa prepovedano. Res je, da smo
skušali najti nadomestilo za mašo preko Fb in drugih medijev. Tako
se je občestveno življenje cerkve preselilo v »domačo Cerkev« družino.

Kristjani smo pred novimi izzivi.

Vsak dan poslušamo: «če hočemo preživeti, moramo obnoviti
gospodarstvo, da bo delo in zaslužek. Kaj pa mora storiti Cerkev (mi):
- Molitev - nas povezuje z Bogom in ljudmi.
Pomagala nam bo tihota, in poglobitev vere.
- Maša preko Fb se mora vrniti v cerkve. Bolniki,
ostareli so opravičeni
- Poživiti zakrametalno življenje predvsem
spoved, da imamo možnost za pretok božjega
življenja v nas in med ljudmi.
- Največji pastoralni problem bo kako vrniti otroke k maši, saj se
naša vera brez stika z občestvom hitro izvodeni.
- Zakrament sv. zakona je akutni problem v naši župniji. Lani smo
imeli le eno poroko. Morali bomo pisati, govoriti o tem zakramentu,
predvsem pa osveščati mlade, saj že v osnovni šoli nekatere punce
živijo lezbično življenje.
- Vsi si želimo, da bi corono toliko omejili, da bi lahko živeli normalno
življenje.
- Bog nam pri tem pomagaj.
p. Tarzicij

DOGODKI IN OBVESTILA
● Vidova nedelja

Vsem župljanom, otrokom, mladim in odraslim, vsem, ki živijo z
župnijo in vsem oddaljenim, želim po priprošnji sv. Vida vztrajnosti

in veselega krščanskega življenja.
Zaradi nekaterih corona predpisov ne moremo vidove nedelje
obhajati tako kot prejšnja leta. Letos so vključene župnijske
skupine, ki sodelujejo pri sv. maši. Isti dan je tudi praznik sv.
Antona Padovanskega. Blagoslovili bomo lilije. Po maši nas bo
župan povabil ob občinskem prazniku na družabno srečanje in
pogostitev v šotor. Seveda se moramo Občini Videm zahvalili zato,
za razumevanje, da smo vsi farani tudi občani Občine Videm.

● Prvo sveto obhajilo

Smo že obhajali 30. maja. Mislili
smo prestaviti na jesen, vendar
so starši vztrajali, da naj bo v
že predvidenem času. Zaradi
predpisov smo mislili deliti v dve
skupini, končno smo našli rešitev,
da smo lahko združili obe skupini.
Otroci seveda niso bili pripravljeni.
Starši so se obvezali, da bodo
pomagali pripraviti otroke. In to se
je tudi zgodilo. Obhajilna slovesnost
je lepo potekala. Zahvala skupini
staršev, ki je prevzela logistiko.
Videmskih prvoobhajancev je bilo
30. Na Selah je bilo prvo obhajilo
6. junija, bilo je 11 prvoobhajancev. Upamo, da bodo vsi sledili
nadalnjemu uvajanju v krščansko življenje.

● Birma

Birmo smo morali preložiti od 16. maja na 20. junij. Letos je lepo
število birmancev in zaradi predpisov ni mogoče birme izvesti v naši
cerkvi, zato smo zaprosili občino, da nam birmo omogoči v odprtem
prostoru v šotoru. Birmanci se zberejo ob 9.30 pred cerkvijo in bodo
šli v procesiji v šotor, ki bo bogoslužni prostor. Birmancev je 74.
Želimo jim, da bi ob pomoči Sv. Duha rastli v osebni veri. Današnji
čas potrebuje zrelih kristjanov. Le to je bodočnost našega naroda
in žive Cerkve.

● Večer z nadškofom p. dr. Martinom Kmetcem

V zgodovino naše župnije bo zapisano, da je papež Frančišek 6.
decembra 2020 imenoval za nadškofa in
metropolita našega rojaka p. dr. Martina
Kmetca. Za našo župnijo je to dogodek,
ki nima primerjave. V dogovoru z Občino
Videm vabimo vse občane in župljane, da
se udeležijo slavnostnega sprejema, ki bo v
soboto, 26. junija ob 19. uri v prireditvenem
prostoru na Vidmu (pri igrišču). Uvodno
predavanje bo imel provincial p. dr. Igor
Salmič. Nastopali bodo župnijski zbor,
Folklorno društvo iz Lancove vasi in drugi.
Za pogostitev na koncu, pa bo presenetila
Lancova vas. S seboj še povabite svoje prijatelje.

● Janževa nedelja 27. junija

Slovesno mašo bo pri podružnici vodil nadškof p.
dr. Martin Kmetec, po maši bo blagoslov janževih
in drugih rož, ter pogostitev, ki bo v slučaju slabega
vremena v šotoru.

● Seja ŽPS

Izbor novega ŽPS je določen za 11. julija. Vse pripravi tričlalnska
komisija in boste obveščeni. Vse, ki bodo predlagani za kandidatno
listo prosimo, da to sprejmejo.

● Posvečenje novomašnika p. Klemna Slabšaka

bo 1. julija ob 18. uri na Ptujski Gori. Posvetil ga bo nadškof p. Matin
Kmetec. Nova maša bo v Laškem v nedeljo, 4. julija ob 10. uri.
Isto nedeljo je tudi romanje na Ptujsko Goro.

● Naši župnijski zvonovi

Nadaljujemo akcijo, ki je zaradi corone bila prekinjena. Vsa
gospodinjstva bodo dobila pisno obvestilo in prošnjo, da bi skupaj
izpeljali ta zastavljen župnijski načrt.
Izdaja: Župnija sv. Vida - Videm pri Ptuju;
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