ZAPISNIK
1. seje ŽPS Stara Loka z dne 24.9.2012
Lokacija:
Prisotni:

Opravičeni:
Odsotni:

župnijska cerkev (po večerni maši) in župnišče Stara Loka (začetek ob 20.00)
Alojz Snoj (župnik), Zinka Benedik, Mojca Berce, Mojca Bernik, Štefan Čadež,
Ana Florjančič, Urška Florjančič, Blanka A. Florjanovič, Klemen Karlin, Marjan
Klančar, Marcel Kokelj, Tine Oblakovič, Eva Omejc, Urška Omejc, Pavle Pokorn,
Marko Porenta, Tončka Trilar
Andrej Hoivik
Slavko Dobrajc, Marija Jezeršek, Matjaž Košir, Franc Pertovt

Dnevni red:
1. Češčenje pred najsvetejšim v župnijski cerkvi z litanijami
2. Molitev in uvodni pozdrav župnika
3. Ugotovitev navzočnosti
4. Kratka predstavitev teme novega pastoralnega leta – LETO VERE (A. Snoj)
5. Študijsko temo Leto vere. Uvod v slovenski pastoralni načrt predstavi U. Florjančič.
6. Pogovor o temi
- Danes ljudje Cerkev enačijo z inštitucijo, hierarhijo, le kot človeško »zgradbo«. Pozabili
smo (mi, Kristjani!), da je glava in ustanovitelj Cerkve Jezus Kristus. Mnogi pravijo, da
so verni, Cerkve pa ne sprejemajo.
- Manjka pričevalcev za Kristusa, za vero! Zgledi!
- Kristjani moramo ponovno odkriti Boga. Potrebujemo pridige o temeljih vere, Cerkve, o
Bogu. Poglobiti, poživiti vero med nami Kristjani.
- Pojav racionalizma pred 400 leti je privedel do individualizma v današnjem času in do
izgube VERE V BOGA.
Pobuda (U. Omejc): Slomšek nam je vsem zgled. Film o Slomšku, nedavno predvajan na
RTV SLO, bi bil vreden ogleda npr. pri verouku, v Jurjevi dvorani.
7. Mesec september - oktober
Refleksije o:
- 1.9.
Romanje družin ljub. nadškofije v Gor. grad ob začetku katehetskega in
pastoralnega leta: Slaba udeležba (cca. 100 na katehezi A. Stresa, cca. 300
pri maši), poroča U. Florjančič.
- 16.9.,23.9. Nedelja svetniških kandidatov ljub. metropolije (ljub. stolnica) in Slomškova
nedelja: Naše svetniške kandidate (slovenske, po škofijah) bi morali bolje
spoznati in se jim priporočati v molitvah.
Dogodki pred nami:
- oktober
Mesec rožnega venca – radi molimo rožni venec v cerkvi, doma in zasebno
- 7.10.
Rožnovenska nedelja – župnijsko žegnjanje (147. obletnica posvetitve
cerkve): Vzemimo si čas za druženje in praznovanje po maši!
- 14.-21.10. 7-dnevno nenehno češčenje evharistije (pričetek: 14.10. po večerni maši,
sklep: 21.10. pri jutranji maši) – vsak dan od 6. – 24.ure: Vsi smo poklicani,
da nagovorimo naše sosede in prijatelje ter pridobimo nove častilce!
- 21.10.
Misijonska nedelja: dar gre za vse misijonarje po svetu
OPOMBA: S 1. oktobrom se večerne maše prestavijo na 18.uro!

8. Razno:
- Molitev za novo evangelizacijo v LETU VERE: nove podobice, radi molimo doma in v
cerkvi
- Razne župnijske dejavnosti:
Oživelo je Ljudsko ljubiteljsko duhovno gledališče Stara Loka (LLDG) - v sept. 2013
bo uprizorjena veseloigra Cvetka Golarja DVE NEVESTI v režiji in priredbi B. Gartnerja.
Dramski krožek za otroke bo sodeloval pri pripravi veseloigre. Pripravi se tudi igra ob
Miklavževanju (6.12.). Prvo srečanje 5.10.
V teku so dogovori za bralni krožek za odrasle (1 x mesečno), ki bi ga vodila Tanja
Jenko (pobuda Marica Omejc) in za klekljarski krožek, ki bi ga vodila Vida Šubic
(njena osebna pobuda).
- B. Florjanovič izrazi vprašanje, na koga naj se obrnejo tisti, ki si želijo ogledati cerkev v
Crngrobu.
Sklep: Na spletno stran župnije se navede telefonska številka župnišča za tiste, ki se
želijo dogovoriti za ogled cerkve v Crngrobu.
- Z. Benedik obvesti, da se 4.10. po večerni maši v cerkvi sv. Jakoba v Škofji Loki, ki je
ob 19.uri, prične 7-tedenski seminar Prenove v Duhu, ki se bo zaključil z Izlitjem Sv.
Duha. Vabljeni! Zloženka je na voljo v cerkvi na stojalu z revijami.
9. Sklepi
10. Zaključek z molitvijo
Seja je zaključena ob 22.00 uri.
2. seja ŽPS v pastoralnem letu 2012/13 bo v ponedeljek, t.j., 29.10.2012 zvečer po večerni
maši. Temo za oktober: Leto vere. Stanje vere in občestva, str. 12 pripravi Tine Oblakovič.

VSE DOBRO!
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 25.9.2012

