ZAPISNIK
1. seje ŽPS Stara Loka 2017/18 z dne 25.9.2017
Lokacija:
Prisotni:

Opravičeni:
Odsotni:

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

Dnevni red:
1. Češčenje Najsvetejšega v župnijski cerkvi z litanijami
2. Molitev za blagoslov dela ŽPS
3. Ugotovitev navzočnosti in uvodni pozdrav župnika
Župnik A. Snoj predstavi nov pastoralni priročnik za ŽPS z naslovom IZ RODA V ROD, ki
govori o prenosu vere iz roda v rod.
Bog vstopa v družino po ljubezni. Družina je SVET KRAJ. Bog si je družino zamislil kot
mojstrovino ljubezni. Zdrava družina je vzorec življenja za vso našo družbo. Danes se ruši
družino. Sodelovati bi morali vsi 3 dejavniki družbe – družina, šola, Cerkev. Ker šola hodi
svojo pot (v skladu z določilom, da mora biti Cerkev ločena od države), si morata družina
in Cerkev bolj pomagati in prihajati naproti.
4. Redno pastoralno delo - mesec oktober
- oktober – mesec rožnega venca: Vsak dan v tednu ena župnijska skupina vodi molitev
rožnega venca 1/2h pred večerno mašo. ŽPS ob petkih.
- ponedeljek: upokojeni farani
- torek: veroučenci 1. -7. razred, ministranti
- sreda: birmanci (8. in 9. razred)
- četrtek: ura češčenja Najsvetejšega pred večerno mašo
- petek: ŽPS
- sobota: zakonci
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, 1. 10.– župnijsko žegnanje, blagoslov obnovljenega farnega
zvona. Maševal bo zlatomašnik Marijan Peklaj. Vzemimo si čas za druženje in
praznovanje po maši! Radi napecimo pecivo
-

Venec za okrasitev zvona bosta spletla Koširjeva iz Podlubnika. Dobrajc bo
postavil mlaj. Za okrasitev table in stebrov mlaja potrebujemo 10 metrov venca.
Povabljeni farani k pletenju venca (Tončka Trilar, ….)

-

Ministranti bodo imeli vaje pred slovesnostjo v soboto, 30. 9., ob 9h

- Prvi petek in prva sobota v mesecu oktobru, 6. in 7.10. – češčenje/adoracija pred
Najsvetejšim 16 ur (8h – 24h) na prvi petek: Ne pozabimo! Povabimo »oddaljene«, še
posebno svoje domače! Na prvi petek in prvo soboto smo povabljeni k sveti maši
in k zakramentu svete spovedi
- v soboto, 7. 10., po večerni maši 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.
- Starološka »JERIHA« ali tedensko (po novem 6-dnevno 12-urno) češčenje
Najsvetejšega, bo vsak dan od 8. do 20. ure, od ponedeljka, 16. 10., zjutraj, do sobote,

21. 10., ko se sklene z večerno sveto mašo in litanijami. Vsi smo poklicani, da
nagovorimo naše domače, sosede, prijatelje in »oddaljene« ter pridobimo nove častilce!
- Župnik se bo srečal z voditelji molitvenih skupin, da se pogovorijo kako povabiti
nove molivce in osvežiti sezname.
OPOMBA: V nedeljo, 1. oktobra, se večerne maše prestavijo na 18.uro!
5. Drugo dogajanje:
Kaj je pred nami:
- sobota, 30. 9. – Semenj na Fari, od 8.30 do 12.30 na starološkem trgu; organizira KZD
Lonka Stara Loka.
- Teden za življenje 2017, od 1. do 8. 10. Geslo: »Kako je lepo upanje, ki mi ga daje
Bog«. Po Sloveniji se zvrsti veliko dogodkov. Bodimo pozorni.
- nedelja, 1. 10. – KREKOV TABOR v Selcih, ob 10h maša v farni cerkvi, od 12h do 16h
kulturni program ob športnem parku Rovn; organizira Gibanje za otroke in družine
skupaj z Župnijo Selca. Na predvečer tabora bo v Krekovem domu v Selcih na ogled
Krekova burka CIGAN – ČAROVNIK
- Jesensko srečanje članov ŽPS našega arhidiakonata (II.) bo v soboto, 7. 10., od 9. do
13. ure v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano. Geslo srečanja: HodiTI z
družino. Kdor ta dan ne more, je rezervni termin: 21. 10.
- sobota, 14. 10. – VSESLOVENSKO SREČANJE V STIČNI OB 100-LETNICI
FATIMSKIH DOGODKOV; ob 9h zbiranje, ob 10h molitvena ura kot priprava na
slovesno mašo ob 11h. Ob 13.15 zaključek srečanja s procesijo s kipom fatimske Marije
romarice, ki bo ob tej priložnosti priromala s Češke.
- Srečanja za vso SREDNJEŠOLSKO MLADINO (od 15. do 19. leta) so na prve in
tretje petke po večerni maši. Srečanja vodi župnik, skupaj z Juretom Jerovškom in
gosti Zavoda ŽIVIM.
- Ob petkih ob 19h, od 6. 10. do 7. 11. (7 srečanj), bo v Poljanah nad Škofjo Loko potekal
seminar za poživitev vere in izlitje Svetega Duha z naslovom PRIDI IN POGLEJ.
Pripravlja Prenova v Duhu z lokalnimi organizatorji.
- obnovitvena dela v župniji
- obnovljen zvon in nova avtomatika za uro (bo zaključeno v oktobru)
- star hlev: načrti za rušenje in novo stavbo so narejeni (prostori tudi za knjižnico),
plačan je komunalni prispevek, tečejo še zadnji dogovori s sosedi; rušenje bo
izvedeno, za gradnjo bo potrebno še zbirati denar
- streha na Križni gori (še ni zbranih sredstev, domačine bo treba pozvati k
dodatnemu zbiranju)
OPOMBA: Vrnitev na sončni čas bo iz sobote, 28. 10., na nedeljo, 29. 10. Urne kazalce
bomo premaknili za eno uro nazaj.
6. Razno
7. Sklepi
8. Zaključek z molitvijo
Seja je zaključena ob 21.30 uri.
2. seja ŽPS v pastoralnem letu 2017/18 bo v ponedeljek, t.j., 30. 10. 2017. Pričnemo z
večerno mašo (18.00) in češčenjem Najsvetejšega v cerkvi, nadaljujemo v župnišču (18.45).

Duhovno poglobitev s temo za oktober Odnosi v družini so odsev našega odnosa do Boga, str.
9 v priročniku IZ RODA V ROD, pripravi Metka Oblak.

VSE DOBRO!
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 26. 10. 2017

