ZAPISNIK
1. seje ŽPS Stara Loka z dne 31.8.2015
Lokacija:
Prisotni:

Opravičeni:
Odsotni:

župnijska cerkev (večerna maša s češčenjem Najsvetejšega) in župnišče Stara
Loka (začetek ob 20.00)
Alojz Snoj (župnik), Mojca Berce, Marjan Debeljak, Urška Florjančič, Blanka A.
Florjanovič, Andrej Hoivik, Marija Jezeršek, Marcel Kokelj, Aleš Mohorič, Metka
Oblak, Franci Pertovt, Jan Pintar, Tončka Trilar, Špela Vodnik
Zinka Benedik, Karmen Hafner

Dnevni red:
1. Češčenje Najsvetejšega v župnijski cerkvi z litanijami
2. Molitev in uvodni pozdrav župnika
3. Ugotovitev navzočnosti
4. Osrednja tema srečanja – PRAZNOVANJE 150-LETNICE POSVETITVE FARNE
CERKVE SV. JURIJA STARA LOKA
Začenjamo s slovesno sv. mašo na Planici, na angelsko nedeljo, 6.9., ob 20-letnici
posvetitve ponovno zgrajene cerkve (maja 1945 je bila stara požgana in porušena).
Maševal bo nadškof Stanislav Zore. Z darovi domačinov in sponzorji je bil postavljen nov kor
in kupljene nove električne orgle. Pel bo mešani pevski zbor s Fare, uvode in zahvale
pripravijo domačini.
Duhovna priprava na praznovanje
Največji poudarek je potrebno dati duhovni oz. molitveni pripravi na praznovanje.
- pol ure pred mašami bomo zadnjo desetko molili za blagoslov farnega občestva in za
poglobitev vere
- že od začetka poletja pri vsaki maši molimo prošnje za župnijo, ki smo jih posebej za to
pripravili
- župnijske skupine bodo od ponedeljka, 21.9. do srede, 30.9., po večerni maši pripravile
molitvene ure:
ponedeljek, 21. september – vrtec Sončni žarek
torek, 22. september – molitvena skupina
sreda, 23. september – otroški pevski zbor in vsi veroukarji
četrtek, 24. september – zakonske skupine in družine
petek, 25. september – mladinska skupina
sobota, 26. september – mešani pevski zbor
nedelja, 27. september – ministranti
ponedeljek, 28. september – ŽPS, ključarji in GS
torek, 29. september – čistilke in krasilke cerkve
sreda, 30. september – birmanci
- tik pred osrednjo slovesnostjo, od četrtek, 1. 10. do sobote, 3. 10., bomo imeli tridnevno
duhovno obnovo Loškega misijona pri jutranji in večerni sv. maši na Fari z očetom
Bojanom Ravbarjem.
- v soboto, 3. 10., po večerni maši ob 19h bo peš romanje treh loških župnij z lučkami k
Mariji v Crngrob, kjer bodo pete litanije; romarje s Suhe in iz mestne župnije bomo
pričakali pri Marijini kapelici v Stari Loki po večerni sv. maši
Osrednje praznovanje
- nedelja, 4. oktober 2015, ob 9.30: OSREDNJA SLOVESNOST na Fari ob praznovanju
150-letnice posvetitve farne cerkve sv. Jurija s škofom Andrejem Glavanom; ob 9.30
sprejem škofa pred Marijino kapelico pod cerkvijo; ob 10.00 sv. maša; po maši blagoslov

doprsnega kipa škofa dr. Andreja Karlina v novo zasnovani Aleji škofov; sledi družabno
srečanje s pogostitvijo za vse obiskovalce;
Sklep: Med mašo bodo različni stanovi brali prošnje, na stopnicah pod oltarno mizo.
Mojca Berce povabi predstavnike in pripravi prošnje skupaj z župnikom.
-

-

nedelja, 25. oktober 2015, ob 19.00: SLAVNOSTNI KONCERT ob 150-letnici
Goršičevih orgel v cerkvi sv. Jurija v Stari Loki; predvidoma gost Dalibor Miklavčič
(dogovarja se Klemen Karlin)
sobota, 14. november 2015, ob 19.00: predstavitev ZBORNIKA ŽUPNIJE SV. JURIJA
STARA LOKA v Jurjevi dvorani; v zgodovinskem zborniku na 600 straneh bo več kot 25
avtorjev v več kot 30 prispevkih prikazalo bogastvo tega kraja skozi dolga stoletja vse do
danes; kratek kulturni program, spremljajoča razstava akvarelov Dejana Koširja

Zunanja priprava na praznovanje
- pletenje vencev: pri Pokornovih v Podlubniku (hišna št. 4) in v starem župnišču oz.
nekdanji dekaniji
- postavljanje mlajev
- narodne noše (vodi Jožiča Žnidaršič)
- postrežba oz. pogostitev (vodi Tončka Trilar): stojnice oz. mize bodo na parkirišču pod
mrliško vežico, zato se uporabi za shrambo kuhinja vežice
- sanitarije: odpreti 2 stranišč pri vežici, Jurjeva dvorana; Mojca Berce poskrbi za označbe
(smerokazi)
- čiščenje, krašenje cerkve (vodi Irma Zarnik)
- priprava vabila gostom na kosilo po pogostitvi, kosilo bo v dvorani Poden; najmanj 100
povabljenih (sodelavci župnije, duhovniki)
- napis na zvoniku 150 (župnik bo govoril z Marjanom Štremljem)
- popravilo večnih lučk pri stranskih oltarjih (župnik bo govoril z Marjanom Štremljem)
- izdelava krone pri kipu Marije za šmarnični oltar (vodi Tine Oblakovič)
sprejem škofa pred Marijino kapelico: Jože Žagar bo škofa pripeljal z vozom, župnik ga bo
pozdravil, Škofjeloški oktet bo zapel pesem, odhod proti cerkvi
- Pobuda (A. Hoivik): pod korom visita dva stara nedelujoča zvočnika, ki naj se jih
pospravi. Župnik bo prosil Marcela Kokelja, da ju odstrani.
- Pobuda (A. Hoivik): ali je potrebno knjige in revije ponujati ob Štefanovem oltarju, ker
imamo kiosk, ki pa ga skoraj nihče ne obišče? Andrej predlaga, da se za slovesnost
knjige in revije pospravijo v škatle. Dogovorimo se, da bomo o vprašanju kioska, revij in
knjig v cerkvi spregovorili na eni od prihodnjih sej ŽPS. Zaenkrat bo župnik govoril z
Marjanom Klančarjem kaj se da narediti do slovesnosti.
5. Mesec oktober
- oktober – mesec rožnega venca: Vsak dan v tednu ena župnijska skupina vodi molitev
rožnega venca. ŽPS ob petkih.
Radi molimo rožni venec v cerkvi, doma in zasebno. Pripeljimo otroke in družine k
rožnemu vencu pol ure pred večerno sveto mašo. Rožni venec je EVANGELIJ PO
MARIJI in je človeku podarjen od Marije, da nas pripelje do Jezusovega Srca. Je
naše najmočnejše orožje proti zlu v svetu!
- Rožnovenska nedelja, 4.10.– župnijsko žegnjanje (150. obletnica posvetitve cerkve):
Vzemimo si čas za druženje in praznovanje po maši!
- Starološka »JERIHA« ali 7-dnevno češčenje evharistije, vsak dan od 6. do 24. ure, od
ponedeljka, 12.10., zjutraj, do sobote, 17.10., ko se sklene z večerno sveto mašo in
litanijami. Vsi smo poklicani, da nagovorimo naše sosede in prijatelje ter pridobimo nove
častilce!
- misijonska nedelja. 18.10. – dar gre za vse misijonarje po svetu

OPOMBA: S 1. oktobrom se večerne maše prestavijo na 18.uro!
6. Razno:
- Gospodarske zadeva (poroča župnik):
Streha je zaključena. Večina sredstev je zbranih – Hvala Bogu za vse botre! – župnik je
naprosil župljane še za nekaj dodatnih botrov, ker je bil na koncu račun nekoliko višji od
predračuna.
Streho gospodarskega poslopja je potrebno vsaj toliko sanirati, da se ne podre in koga
ne poškoduje. Pogovori o sanaciji so v teku.
Bandera so v popravilu.
- V soboto, 3.10., od 8.30 do 12.30, nas društvo Lonka vabi na starološki trg pod cerkvijo,
pred Marijino kapelico, kjer bo potekal Semenj na Fari. Na stojnicah bodo domačini
postavili na ogled in v nakup domače dobrote, izdelke in pridelke; eno stojnico bo imela
starološka Karitas; izkupiček bo namenjen starološki Karitas za lokalne potrebe. Na tej
stojnici lahko pustimo svoja ročna dela, pecivo, izdelke otrok..., ki jih bodo z veseljem
prodali.
7. Pobuda (M. Jezeršek): Potrebno bi bilo urediti betonska korita okoli cerkve, ker so
sedaj zanemarjena.
8. Marija Jezeršek na člane ŽPS naslovi vprašanje, kaj menimo o tem, da nekateri otroci s
kričanjem med mašo motijo obred in vznemirjajo vernike pri maši. Menda nekateri zato
hodijo k maši h kapucinom. V pogovoru podelimo različna mnenja:
Mojca Berce: Spomnimo se, da je nedeljska maša ob 9h družinska maša. Kogar otroci
motijo je lepo povabljen, da obišče preostali dve nedeljski maši.
Urška Florjančič: Kadar je otrok zelo hrupen, da preglasi dogajanje v cerkvi, je prav, da
se starši z njim za kratek čas umaknejo ven, da se umiri. Ni pa evangeljsko, da bi
župnik od oltarja pojasnjeval kdaj je kdo tako moteč, da naj odide iz cerkve. Lahko drug
drugemu pomagamo tako, da ponudimo pomoč sosedu, ki ima težave s svojim otrokom
in se ne znajde. Ne postanimo nestrpni in izključujoči.
Franci Pertovt: Mamice naj se same med seboj dobijo in se pomenijo kaj narediti.
Župnik: V Cerkvi je vsak dobrodošel in dragocen, nikogar nimamo pravice postaviti pred
vrata. Družine so še posebej dobrodošle, da k maši prihajajo skupaj. Če je otrok zelo
nemiren in glasen, bi bilo dobro, da oče ali mama z njim za 5 minut odide iz cerkve, a se
potem spet vrne nazaj k obredu.
Blanka Florjanovič: Župnik ne more nikogar pošiljati ven iz cerkve, je pa tudi potrebno
vedeti, da tako kot na koncertu tudi pri obredu svete maše in sploh v cerkvi veljajo
pravila obnašanja. Starši so tisti, ki morajo svoje otroke umiriti, odločno in jasno, tudi če
ni vedno prijetno.
9. Sklepi
10. Zaključek z molitvijo
Seja je zaključena ob 21.50 uri.
2. seja ŽPS v pastoralnem letu 2015/16 bo v ponedeljek, t.j., 26.10.2015. Pričnemo z
večerno mašo in češčenjem Najsvetejšega v cerkvi, nadaljujemo v župnišču.
VSE DOBRO!
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 15.9.2015

