ZAPISNIK
1. seje ŽPS Stara Loka z dne 29.9.2014
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, Andrej Hoivik, Marija
Jezeršek, Klemen Karlin, Marjan Klančar, Marcel Kokelj, Tine Oblakovič, Franc
Pertovt, Pavle Pokorn, Marko Porenta, Tončka Trilar
Eva Omejc, Urška Omejc
Slavko Dobrajc, Matjaž Košir

Dnevni red:
1. Češčenje Najsvetejšega v župnijski cerkvi z litanijami
2. Molitev in uvodni pozdrav župnika
3. Ugotovitev navzočnosti
4. Osrednja tema srečanja - LOŠKI MISIJON 2014, 17. – 26.10.2014
Župnik razdeli in predstavi zloženke s predstavitvijo programa loškega misijona. Gradivo
je enotno za vse sodelujoče župnije in ga bodo gospodinjstva prejela na svoje domove
skupaj z loškim Loškim utripom. Nekateri dogodki so skupni za vse župnije (Jurjeva
dvorana, Mestni trg, športna dvorana OŠ na Trati, romanje,…), vsaka župnija pa ima v
zloženki predstavljen tudi razpored srečanj in dogodkov znotraj posamezne župnije.
Pomembno je, da se CELOTNA ŽUPNIJA goreče pripravi na misijon z molitvijo!
Bodimo misijonarji, povabimo sosede, prijatelje in naključne znance k molitvi za
blagoslov misijona in nagovorimo čim več ljudi za misijon. TO JE POSEBEN ČAS
MILOSTI ZA ŽUPNIJO, ko se Bog sklanja k vsakemu od nas
Sklep: Zadnji teden pred misijonom bomo skupaj molili pred Najsvetejšim in sicer vsak
dan, od 6.00 ure do polnoči. Začetek v ponedeljek, 13.10., ob 6.00; sklep v petek,
17.10., z litanijami pred večerno sveto mašo, ko se začne misijon. Za vsak dan se
zvrstijo skupine od 1 do 5, 6. skupina se porazdeli med vse oz. tam kjer jih najbolj
potrebujejo.
Sklep: Namesto na 2. nedeljo v mesecu, bo sv. maša za bolne v CSS v času misijona,
torej 3. nedeljo, 19.10., ob 10.30 uri.
Sklep: V času misijona bo vsak dan ob 17h molitev pred Najsvetejšim – zvrsti se 6
skupin, ki so že določene za redna župnijska 24-urna češčenja.
Sklep: Marcel Kokelj in Matjaž Košir v času misijona skrbita za brezhibno delovanje
tehnike v Jurjevi dvorani.
Sklep: Organisti naj se dogovorijo, da v času misijona vsak dan nekdo poskrbi za orglanje
pri večerni sv. maši.
Sklep: Tine Oblakovič je v času misijona na voljo za pomoč, informiranje in pripravo v
zakristiji oz. cerkvi.
Sklep: Na sobotno iskrico, ki bo v soboto, 18.10., na Mestnem trgu, kateheti povabijo
svoje veroučence.
Ob zaključku misijona bomo v soboto zvečer z lučkami poromali k Mariji v Crngrob. G.
župnik opozori na pomembnost in veličino tega dogodka ter nas povabi, da se ga
udeležimo v čim večjem številu.
Prav tako nas župnik spodbudi, naj se zavedamo, da mora biti ŽPS skozi celoten
misijon med prvimi, ki si v župniji prizadeva širiti občestvenost duha.
5. Mesec oktober

- oktober – mesec rožnega venca: 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, 5.10.– župnijsko žegnjanje (149. obletnica posvetitve cerkve):
Vzemimo si čas za druženje in praznovanje po maši!
Prihodnje leto praznujemo 150. obletnico posvetitve župnijske cerkve. Vsi smo
povabljeni k razmisleku kako bi čim lepše praznovali ta velik župnijski praznik.
Pobuda (A. Florjančič): Ob 140. obletnici posvetitve cerkve je bila izdana ŽUPNIJSKA
KRONIKA. Tedaj je bilo sklenjeno, da se določene teme iz življenja fare izdajo v ločeni
publikaciji, t.j. ZBORNIKU. Praznovanje 150. obletnice posvetitve cerkve je priložnost za
izdajo te publikacije, ker je kar nekaj prispevkov že pripravljenih. Poiskati bo potreba
urednika in uredniški odbor.
Podbuda (g. župnik): V pripravah na 150. obletnico naj tudi v posameznih župnijskih
dejavnostih razmislijo, kako bi obogatili župnijsko praznovanje s svojim prispevkom
(dramski krožek, pevski zbor, mladi pritrkovalci, bralni krožek, klekljarski krožek,
molitvena skupina, Karitas, mladinska skupina,…).
Sklep: V začetku novembra oblikovati organizacijski odbor za pripravo praznovanja
150. obletnico posvetitve župnijske cerkve in do sredine novembra sklicati 1. sestanek
odbora. Sestanek skliče g. župnik.
- Starološka »JERIHA« ali 7-dnevno češčenje evharistije, vsak dan od 6. do 24.ure: Letos
bo češčenje zaradi misijona potekalo v tednu pred misijonom, skupaj 5 dni (od
ponedeljka, 13.10., zjutraj, do petka, 17.10., ko se sklene z litanijami pred večerno sveto
mašo). Več glej zgoraj prvi sklep. Vsi smo poklicani, da nagovorimo naše sosede in
prijatelje ter pridobimo nove častilce!
- misijonska nedelja. 19.10. – dar gre za vse misijonarje po svetu
OPOMBA: S 1. oktobrom se večerne maše prestavijo na 18.uro!
6. Razno:
- Blanka A. Florjanovič poroča, da Društvo restavratorjev Slovenije podeljuje priznanje
Mirka Šubica v letu 2014 g. Leganu za delo na glavnem oltarju v Crngrobu.
- Klemen Karlin pove, da želimo v Stari Loki obuditi star običaj, da je v dneh pred
žegnanjsko nedeljo potekal semenj na Fari. V soboto, 18.10, bo na trgu pod cerkvijo,
pred Marijino kapelico, od 8.30 do 12.30, živahno. Na 12 stojnicah bodo domačini
postavili na ogled in v nakup domače dobrote, izdelke in pridelke; eno stojnico bo imela
starološka Karitas.
- Marija Jezeršek nas v soboto, ko bo semenj na Fari, povabi na dobrodelno stojnico
(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. Sklepi
8. Zaključek z molitvijo
Seja je zaključena ob 22.00 uri.
2. seja ŽPS v pastoralnem letu 2014/15 bo v ponedeljek, t.j., 27.10.2014 zvečer po večerni
maši.
VSE DOBRO!
Zapisnik pripravili: Mojca Berce in Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 2.10.2014

