ZAPISNIK
1. seje ŽPS Stara Loka z dne 30.9.2013
Lokacija:
Prisotni:

Opravičeni:

župnijska cerkev (po večerni maši) in župnišče Stara Loka (začetek ob 20.20)
Alojz Snoj (župnik), Zinka Benedik, Mojca Berce, Mojca Bernik, Štefan Čadež,
Slavko Dobrajc, Urška Florjančič, Blanka A. Florjanovič, Andrej Hoivik, Marija
Jezeršek, Marjan Klančar, Marcel Kokelj, Matjaž Košir, Tine Oblakovič, Franc
Pertovt Pavle Pokorn, Marko Porenta, Tončka Trilar
Ana Florjančič, Klemen Karlin, Eva Omejc, Urška Omejc

Dnevni red:
1. Češčenje pred najsvetejšim v župnijski cerkvi z litanijami
2. Molitev in uvodni pozdrav župnika
3. Ugotovitev navzočnosti :
V pastoralnem letu 2013/14 prevzema vodenje Komisije za diakonijo (Karitas) Marija
Jezeršek. Dosedanja voditeljica komisije Urška Omejc se zaradi zdravstevnih razlogov
začasno umika. A. Hoivik se opravičuje, da se prihodnjih sej ob ponedeljkih ne bo mogel
udeleževati zaradi študijskih obveznosti. Eva Omejc zaradi službenih obveznosti ne more
prihajati na seje.
4. Kratka predstavitev teme novega pastoralnega leta – NA POTI K IZVIRU (A. Snoj)
5. Študijsko temo 1. Od želja in idej k odločitvam. Čemu pastoralno načrtovanje?
predstavi U. Florjančič.
Osnovni namen pastoralnega načrtovanja izvira iz krovnega dokumenta Pridite in poglejte
(PiP) = vrniti se k izvirom (molitev, Božja beseda, zakramenti) in preveriti, v kolikšni meri
dejavnosti, ki potekajo v naši župniji, izvirajo oz. so sad naše žive povezanosti z
Gospodom ter sad naše notranje potrebe po pričevanju, in ne zgolj same sebi namen,
izraz naše notranje stiske, bolečine ali celo želje po prepoznavnosti ter tekmovalnosti z
drugimi.
Pastoralno načrtovanje bo najprej pogled v naša srca, v pristno ukoreninjenost našega
življenja, naših občestev in župnije v Kristusa.
Ni druge Cerkve, druge župnije, kot je ta, v kateri živimo in pričujemo mi.
Pastoralno načrtovanje je spodbuda, da ne bo ostalo le pri izrečenih lepih željah, ampak
da bomo po opravljenem premisleku sprejeli tudi ustrezno odločitev – cilj, t.j., kaj si
želimo, kdo bo prevzel odgovornost za uresničitev zastavljenega cilja, kdaj bomo cilj
uresničili in kako bomo preverili, da smo bili pri tem delu uspešni.
Ne pozabimo na glavno vodilo pastoralnega načrtovanja: »Živa občestva Cerkve in njihovi
posamezni člani bodo z novo apostolsko gorečnostjo vabili in spremljali brate in sestre k
osebni veri, k osebnemu srečanju s Kristusom kot Odrešenikom človeka, da bi se drug
drugemu lahko darovali v ljubezni« (PiP 59). Ali kot je napovedal nekdanji papež Benedikt
XVI: »Cerkev tretjega tisočletja bo občestvena ali pa je ne bo.«
Pobuda (U. Florjančič): Poleg ČEMU se zastavlja tudi vprašanje KAKO pastoralno
načrtovati, da bo delo sad imelo. V mesecu oktobru smo povabljeni, da se udeležimo
usposabljanja v pripravi na pastoralno načrtovanje. Na voljo so štirje sobotni dopoldnevi:
5.10. (Zavod sv. Stanislava, Šentvid nad Lj.), 12.10. (Brezje), 19.10. (Stična), 26.10.
(Zavod sv. Stanislava, Šentvid nad Lj.). Naša župnija je povabljena na srečanje na
Brezjah; kdor takrat ne more, izbere katerikoli drug termin. Več o programu preberite v
priloženem vabilu oz. na spletni strani Škofijskega urada za laike.
6. Pogovor o temi

7. Mesec september - oktober
Refleksije o:
- Uspešna izvedba veseloigre DVE NEVESTI – 9 predstav. Ves izkupiček je namenjen
ljudem v stiski. Lepota ni zgolj v dobri igri, temveč predvsem v bogastvu odnosov, ki
smo jih gradili v ljubezni. Borut je posebej poudaril, da je prvič postavil igro znotraj
župnije in da brez predane podpore našega domačega župnika te čudovite zgodbe ne
bi bilo. In mnoge molitve med nami so klicale blagoslov z nebes na vse nas.
- Molitveni dan za duhovne poklice na Brezjah – 14.9.
- Nedelja svetniških kandidatov ljub. Metropolije – 15.9.: Naše svetniške kandidate
(slovenske, po škofijah) bi morali bolje spoznati in se jim priporočati v molitvah.
- Stična mladih – 21.9.
- Srečanje za starejše, bolne in invalidne iz naše župnije – 22.9.: lepo srečanje, LE 16
udeležencev, vsi iz doma. Ali bi bilo potrebno vabiti po pošti?
Dogodki pred nami:
- oktober
Mesec rožnega venca – radi molimo rožni venec v cerkvi, doma in zasebno
- 6.10.
Rožnovenska nedelja – župnijsko žegnjanje (148. obletnica posvetitve
cerkve): Vzemimo si čas za druženje in praznovanje po maši!
- 6.-13.10. 22. Teden za življenje – »V ljubezni ni strahu – resnična luč že sveti«:
predavanja po Sloveniji; program bo na oglasni deski pred cerkvijo.
Sklep: V četrtek, 24.10., ob 19h si bomo v Jurjevi dvorani lahko ogledali film
Oktobrski otrok, po filmu pa bo še priložnost za pogovor s Katarino
Nzobandoro, ustanoviteljico zavoda ŽIV!M.
- 6.-13.10. Svetopisemski maraton v kapeli pri sv. Jožefu v Ljubljani in po različnih
drugih krajih. Več na http://www.svetopisemskimaraton.si/. V razmislek, ali bi
prihodnje leto tudi v Stari Loki pripravili kaj podobnega?
- 13.-19.10. 7-dnevno nenehno češčenje evharistije (pričetek v nedeljo, 13.10., po
večerni maši, sklep z večerno sv. mašo v soboto, 19.10.) – vsak dan od 6. –
24.ure: Vsi smo poklicani, da nagovorimo naše sosede in prijatelje ter
pridobimo nove častilce!
- 20.10.
Misijonska nedelja: dar gre za vse misijonarje po svetu
OPOMBA: S 1. oktobrom se večerne maše prestavijo na 18.uro!

8. Razno:
- Župnijski misijon 2014 (17. – 24.10.) – LUČ VERE: Skupen projekt z župnijami Škofja
Loka, Suha in Sveti Duh
- Molitev za domovino
- Razne župnijske dejavnosti: v septembru spet začel z delom bralni krožek (vodi Tanja
Jenko) in otroški pevski zbor (vodi Lucija Tozon), z oktobrom nadaljuje delo klekljarski
krožek (vodi Vida Šubic); išče se vodja dramskega krožka za otroke.
- Obnovitvena dela v župniji in v Crngrobu: Več v posebnih zloženkah, ki so bile
natisnjene v avgustu 2013. Podelimo jih med prijatelje in znance, da nagovorimo drug
drugega za solidarno pomoč. Pred 150 leti je bila podrta prejšnja cerkev in LE v 2 letih
zgrajena sedanja! Hvala Bogu za vsakršno pomoč!
- »Poklon življenju« - Zavod ŽIV!M vabi 10.10. na večer ob otvoritvi svoje pisarne na
Trubarjevi 82
- Zahvalna nedelja, 3.11. – Srečanje letošnjih zakonskih jubilantov: Lepo povabljeni k
praznovanju v župnijskem občestvu!

- Izjava Sveta krščanskih Cerkva in Islamske skupnosti o napovedani uvedbi Zakona o
davku na nepremičnine in spremembi Zakona o verski svobodi
- Slovenski škofje so dali zeleno luč za pripravo VSESLOVENSKEGA SREČANJA
DRUŽIN v l. 2015! Glavni pobudnik je naš g. župnik. Povabljeni smo, da več molimo v
ta namen.
- Starološka Karitas: M. Jezeršek poroča, da se je z vodjem škofjeloške Karitas
pogovarjala o tesnejšem sodelovanju. Dogovorjeno je bilo, da bo starološka Karitas
prispevala pecivo za prejemnike pomoči ob božičnih paketih. Pred zimo se toplo
priporočajo za topla moška oblačila. Vabijo nas, da sporočimo imena in naslove
osamljenih ljudi, ki bi potrebovali pomoč – po domovih jih obiščejo prostovoljci Karitas in
nudijo potrebno pomoč. Obrnemo se lahko neposredno na škofjeloško Karitas ali
podatke sporočimo Mariji.
- Kratek pogovor se je razvil ob vprašanju, kako naj ravnamo s človekom, ki nekaj zadnjih
nedelj prihaja pred cerkev prosit za denar, se udeleži svete maše in po maši še naprej
prosi pred cerkvijo. Kaj bi Jezus storil na mojem mestu? G. župnik je prosil Marijo
Jezeršek, naj se na socialni službi pozanima, kaj naj storimo s takim človekom. Upajmo
na moder odgovor.
9. Sklepi
10. Zaključek z molitvijo
Seja je zaključena ob 22.20 uri.
2. seja ŽPS v pastoralnem letu 2013/14 bo v ponedeljek, t.j., 28.10.2013 zvečer po večerni
maši. 2. študijsko temo: NA POTI K IZVIRU. Moja pot od številnih dejavnosti k izviru, str. 12
pripravi Blanka A. Florjanovič.

VSE DOBRO!
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 1.10.2013

