ZAPISNIK 1. seje ŽPS Stara Loka z dne 19.9.2011
Lokacija:
župnišče Stara Loka, začetek ob 18.35 v cerkvi z molitvijo pred Najsvetejšim
Prisotni:
g. župnik Alojz Snoj, duh. pomočnik Marko Pajk, Marcel Kokelj, Blanka Florjanovič,
Ana Florjančič, Franci Pertovt, Andrej Hoivik, Štefan Čadež, Mojca Bernik, Marko
Porenta, Klemen Karlin, Matjaž Košir, Zinka Benedik, Urška Omejc, Tončka Trilar,
Marjan Klančar,Slavko Dobrajc, Mojca Berce
Opravičeni:
Urška Florjančič, Tine Oblakovič, Eva Omejc, Marija Jezeršek, Pavle Pokorn
Dnevni red:
1. Molitev pred Najsvetejšim v župnijski cerkvi (15 min)
2. Ugotovitev navzočnosti
Gospod župnik v imenu ŽPS zaželi dobrodošlico duhovnemu pomočniku g.
Marku Pajku, ki je bil z avgustom 2011 dodeljen naši župniji.
3. Predstavitev smernic za novo pastoralno leto - g. župnik
G. župnik poudari, da je novo pastoralno leto nadaljevanje minulih pastoralnih
let, zlasti leta krščanske dobrodelnosti in solidarnosti. Geslo leta je
PRAVIČNOST V LJUBEZNI. Vsak od nas je poklican, da gradi človeka vredno
družbo in da v tem letu dozori v spoznanju, da je soodgovornost za več
pravičnosti v družbenih odnosih dolžnost vsakega izmed nas.
Vsak član ŽPS dobi gradivo za leto 2011/12 – PRAVIČNOST V LJUBEZNI,
knjižico, v kateri so članom podane smernice za pastoralno leto socialne
pravičnosti.
4. Pogovor o septembrski temi SOCIALNI PROGRAM, MOJA
ODGOVORNOST DO BOGA, SEBE IN SOLJUDI
G. župnik nas spodbudi, da bi naša župnija (družba) preko nas postala
dom in šola občestvenosti, kjer je glavna vrednota ŽIVLJENJE IZ
EVANGELIJA in medsebojna povezanost preko ZAKRAMENTOV.
Velik poudarek bo na prostovoljstvu – geslo: »TUKAJ SEM, POŠLJI MENE«
Člani ŽPS so v diskusiji podali nekaj iztočnic za razmislek:
 problem egoizma in individualizma ter znana fraza «nimam časa«;
 naj se duhovniki v tedniku Družina pogumno oglašajo tudi z aktualnimi
problemi, na katere naletijo v župniji, naj spregovorijo o načinu
reševanja težav, o iskanju pravih poti in modrih odločitev…

 kako vplivati na več optimizma in resnicoljubnosti s strani medijev;
 Kje so vsi diplomirani teologi? Zakaj se bolj ne sliši njihovega glasu v
družbi?
 kako obdržati v Cerkvi čim več mladine po sv. birmi;
 veliko staršev nima osebne vere, zato tudi pri verski vzgoji svojih otrok
ne izpolni svojega poslanstva;
 problem prenasičenosti in komodnosti današnjega človeka;
 spodbujajmo in prebujajmo drug drugega ter se angažirajmo v politiki,
ekonomiji in medijih - Slovenija naj s takim načinom postane zgled
(svetilka) vedno bolj nemoralni Evropi;
Po diskusiji g. župnik povabi vse navzoče, da vsak začne pri sebi, da gradi
in išče odgovore za sobivanje v sožitju tako v župniji, družini in v vsaki
skupnosti, kjer deluje - BODIMO SVETILKE, ki z ZGLEDOM in ZNANJEM
NAVDUŠUJEMO in KAŽEMO PRAVO POT otrokom, mladini in odraslim.
5. Mesec oktober – mesec rožnega venca
 G. župnik povabi navzoče, da v mesecu oktobru naredimo vse za
molitev v cerkvi in doma, naj se zavedamo njene dragocenosti. Molitev
ne sme izginjati iz naših družin. Še posebej molimo za družine in
domovino, častimo prve petke in prve sobote in se izročajmo
Jezusovemu in Marijinemu srcu.
 V mesecu oktobru bo molitev rožnega venca vsak dan pol ure pred
večerno mašo – ob 17.30 uri. (z mesecem oktobrom se sv. maša
prestavi na 18.00 uro)
 Predlog (ga. A. Florjančič): Če je možno, naj kateheti v mesecu oktobru
čim večkrat pripeljejo svojo skupino otrok v cerkev, kjer skupaj zmolijo
desetko rožnega venca.
 2. 10. 2011 - Rožnovenska nedelja – župnijsko žegnanje
(146. obletnica posvetitve cerkve)
G. župnik spomni, da je to PRAZNIK VESELJA, naj si vzamemo čas za
druženje in klepet po sv. maši.
SKLEP: Tako kot vsako leto, napecimo pecivo, poskrbimo za strežbo in
prijetno druženje.
 7-dnevno češčenje Najsvetejšega bo od 16. 10. do 23.10. 2011
SKLEP: 24-urnega češčenje na prvi petek, 7.10. ne bo, ker bo sredi
meseca 7-dnevno češčenje.
6. Razno


refleksija:
 prvi oratorij v Stari Loki uspel – pohvala animatorjem;

 naša župnija aktivno odgovarja na vse izzive v zvezi z
družinskim zakonikom (shod pred skupščino – 14.6.2011;
zbiranje podpisov v začetku septembra);
 v začetku avgusta je vrtec SONČNI ŽAREK obiskala
predsednica Gibanja fokolarov Maria Voce (Emmaus) in
sopredsednik Giancarlo Faletti – pohvala vzgojnemu programu,
ki temelji na pedagogiki skupnosti;
 vseslovensko srečanje mladih v Stični, 17.9.(o vtisih A. Hoivik);
 vseslovenski Zbor kristjanov na Otočcu, 17.9. (o vtisih K. Karlin).


Dogodki, na katere smo povabljeni:
 V okviru socialnega tedna bo v torek, 21.9.2011, ob 19. uri, v
Kašči na Spodnjem trgu, MILAN MATOS predaval na temo
KAKO SODELOVATI, DA PREMAGAMO KRIZO?
 vsi člani ŽPS in drugi župnijski sodelavci vabljeni na
PASTORALNI TEČAJ, ki bo v soboto, 24. 9. 2011, v Šentvidu
nad Ljubljano. Pričetek pastoralnega tečaja bo ob 9.00. Po
uvodni molitvi bo sledilo predavanje dr. Ivana Štuheca z
naslovom Katolicizem in sekularizacija in po njem pogovor ob
predavanju. Po predavanju se bodo udeleženci razdelili v dve
skupini. Prvo skupino z naslovom Mesto slovenskega katoličana
v pravni državi bo vodil Ivan Kukar, drugo z naslovom Izvir za
laike pa dr. Andrej Marko Poznič. Po končanem delu v skupinah
bo sledil plenum in ob 13.00 zaključek pastoralnega tečaja.
 Razglasitev drinskih mučenk za blažene bo v soboto,
24.9.2011, ob 11. uri v športni dvorani Zetra v Sarajevu.
 V nedeljo, 24.9. 2011, bodo skavti oblikovali večerno mašo v
Stari Loki.
 ga. Urška Omejc povabi na seminar Karitas z geslom SRCE, KI
VIDI v hotelu Šport v Postojni od 7. do 8. oktobra 2011.
 Misijonska nedelja ( 23.10.) – povabljeni, da velikodušno
darujemo

7. Zaključek z molitvijo.
Seja je zaključena ob 21.45 uri.
2. seja v pastoralnem letu 2011/12 bo tretji ponedeljek v oktobru, t.j., 17.10.2011,
po večerni maši. Temo KRISTJAN V SKUPNOSTI, KI GOJI PRAVIČNOST V
LJUBEZNI – ŽIVA CERKEV pripravi Marcel Kokelj.
Zapisnik pripravila: Mojca Berce
Kraj in datum: Stara Loka, 20. 9. 2011

