ZAPISNIK
2. seje ŽPS Stara Loka z dne 2.11.2015
Lokacija:
Prisotni:

Opravičeni:
Odsotni:

župnijska cerkev (po večerni maši) in župnišče Stara Loka (začetek ob 19.00)
Alojz Snoj (župnik), Zinka Benedik, Mojca Berce, Marjan Debeljak, Urška
Florjančič, Karmen Hafner, Andrej Hoivik, Marija Jezeršek, Marcel Kokelj, Aleš
Mohorič, Metka Oblak, Franci Pertovt, Jan Pintar, Tončka Trilar, Špela Vodnik
Blanka A. Florjanovič

Dnevni red:
1. Češčenje Najsvetejšega v župnijski cerkvi z litanijami
2. Molitev in uvodni pozdrav župnika
3. Ugotovitev navzočnosti
4. Osrednji temi:
»Praznovanje 150-letnice posvetitve domače farne cerkve«. Kako smo praznovali?
Kaj je še pred nami?
Podelimo vtise, vsak izrazi svoje doživljanje ob praznovanju. Poudarki:
- velik (ključen) pomen je imela duhovna priprava (začelo se je z romanjem družin k Mariji
v Medžugorje, preko poletja smo pri vseh mašah brali prošnje za blagoslov v župniji,
naše priprave na praznovanje smo več mesecev izročali Bogu in Mariji pri češčenju
Najsvetejšega, v molitvenih skupini, v osebni molitvi, sledila je 10-dnevna priprava z
molitvenimi urami, tik pred slovesno sveto mašo pa še 3-dnevna obnova loškega
misijona z očetom Bojanom Ravbarjem)!
- v priprave in praznovanje se je vključilo veliko faranov, kar je povezalo ljudi!
- čudovita slovesnost (združeni zbori, mogočno pritrkovanje, narodne noše, čudovito
okrašena cerkev, mlaji, …)
- potrebna je osebna odločitev, da želim biti del življenja v skupnosti, da se dam na
razpolago; šele potem lahko v polnosti doživljam bogastvo dogajanja in veselje.
Bogu hvala za ta velik dar! Potrebno je še naprej živeti iz bogastva prejetih milosti ob tem
dogajanju v župniji.
»Družinski referendum«. Kakšna je moja odgovornost? – Le en trenutek bo! Trenutek
odločitve za otroke. Uspeh referenduma je odvisen prav od vsakega – tudi od mene!
Tokrat ne bo dovolj, da gremo na referendum »le« tisti, ki smo že prepričani, da je nov
zakon sporen in ga je na referendumu potrebno zavrniti, Potrebno bo nagovoriti še mnoge
tiste, ki dvomijo, ki ne hodijo na referendume, ki nov zakon podpirajo, ki se jim vse zdi
brez pomena. Vsak naj nagovori še vsaj 5 ljudi iz svoje okolice (družina, sorodniki,
sosedje, sodelavci, prijatelji, …), da bo šel na družinski referendum in se izrekel
PROTI novostim, ki razveljavljajo pojem moža in žene, ki odpirajo prosto pot teoriji spola
v vrtce in šole ter posvojitvam otrok v homoseksualne skupnosti.
Vsak izmed nas ima veliko osebno odgovornost pred Bogom, pred narodom in
pred Cerkvijo, katere glava je Kristus! Če pa je On glava telesa in mi njegove roke, noge,
usta, srce, mu pustimo, da bo lahko On sam v svetu deloval po nas.
Poklicani smo, da postanemo glas otrok sedanje in vseh prihodnjih generacij in zavrnemo
vsakršno manipulacijo z družino in spolom v naši družbi. Pogovarjajmo se o tej temi,
zavzemimo mnenje, ne umikajmo se v varno zavetje naših domov, ne bežimo pred
odgovornostjo, da vsak naredi kar zmore, kar mora in kar more.
5. Mesec november - mesec molitve za rajne
- praznik vseh svetih (1.11.) in dan spomina vseh vernih rajnih (2.11.)

- PRVI PETEK IN PRVA SOBOTA: češčenje/adoracija pred Najsvetejšim 16 ur na prvi
petek, 6.11. (od 8h do 24h) – Ne pozabimo! Povabimo »oddaljene«, še posebno svoje
domače
Pobuda (U. Florjančič): Voditelji skupin, ki vabijo molivce, da se vpišejo na seznam, so
že večkrat omenili, da težko zapolnijo vse ure, ker se ljudje neradi obvežejo. Povabiti še
koga, da voditelju pomaga pri nagovarjanju faranov v svojem okolišu.
Pobuda (Z. Benedik): Potrebno bi bilo drugače razporediti skupine po dnevih (nekatere
skupine so močne, pri drugih jih primanjkuje).
Sklep: Teden pred prvim petkom v mesecu bo župnik na vrata cerkve izobesil list z
urami češčenja in povabil farane, da se vpišejo k posamezni uri. Župnik bo poskrbel, da
se skupine za 6-dnevno češčenje preoblikujejo.
- zahvalna nedelja (8.11.): srečanje zakonskih jubilantov pri sv. maši ob 9h. Mojca in
Gregor Berce redno pripravljata seznam jubilantov, a ker manjkajo naslovi, jih je težko
drugače vabiti kot s prižnice ali osebno. Vsi smo poklicani, da če koga poznamo, ki
praznuje zakonski jubilej, ga pritegnemo k sveti maši.
6. Razno:
Kako je bilo:
- slabo obiskana molitev rožnega venca pol ure pred mašami v oktobru. Okrepimo zavest
o pomenu molitve rožnega venca doma, v družini, in v skupnosti. Prizadevajmo si za
več molitve v našem življenju.
- mladinski pevski zbor je pričel z vajami, vodi Irena Debeljak. Marjan Debeljak povabi še
nove pevce. Špela Vodnik in Jan Pintar, predstavnika mladih v ŽPS, sta še posebej
nagovorjena, da povabita še druge mlade k petju. Špela bo Janeza Snoja prosila, da
povabilo »obesi« na stran »knjige obrazov« (facebook). Morda izdelati in izobesiti plakat
na cerkvena vrata.
Kaj je pred nami:
- otroški pevski zbor: povabili smo Lucijo Šolar iz Topolj nad Selcami (sedaj poročeno v
Podlubnik), ki je v Selcih vrsto let vodila oratorije. Je odprta za sodelovanje, se bo v
prihodnjih dneh oglasila pri župniku, da se pogovorita.
- sobota, 7.11. – srečanje članov ŽPS (duhovnikov in laikov) v Zavodu sv. Stanislava
od 9.00 do 13.00. Tema: vloga/mesto družine v naših župnijah.
Vsi smo povabljenim, da se odzovemu temu povabilu. Župnik prosi, da žrtvujemo
nekaj svojega časa za dobrobit naše skupnosti in se skupaj zberemo na tem
srečanju. Do torka, 3.11., sporočimo župniku kdo gre v Ljubljano, da se
dogovorimo za prevoz.
- sobota, 14.11. – predstavitev Zbornika župnije sv. Jurija Stara Loka z naslovom A
glej na tem polju je obrodil stoteren sad s kulturnim programom (pevski zbor Viribus
unitis & Tomaž Tozon, Josip Juraja in Marija Lebar bereta odlomke na temo 1. svetovne
vojne ob 100-letnici začetka bojev na soški fronti, program povezuje Mojca Berce) in
razstavo akvarelov Dejana Koširja v Jurjevi dvorani ob 19h
Izdaja zbornika na skoraj 700 straneh z bogatimi vsebinami je za našo župnijo in
celoten kraj velik dogodek, ker pomembno prispeva k utrjevanju naše identitete, nas
združuje in krepi zavest posameznika o bogastvu naše dediščine in danostih v
sedanjem času. Gre za večletno požrtvovalno in zastonjsko delo, sodelovalo je mnogo
domačinov in gostov od drugod.
Vsi smo povabljeni, da se dogodka udeležimo, pripeljemo prijatelje, sosede in
sorodnike, ter z nakupom zbornika obogatimo naše domove. Cena zbornika bo 30 EUR,
skupaj s kroniko pa 50 EUR. Pri zbiranju finančnih sredstev je bil skromen odziv, zato
smo vsi še vedno povabljeni / kdor more in želi /, da se odzovemo in pritegnemo še
koga, ki bi bil (polega nakupa knjig) pripravljen finančno pomagati pri izdaji zbornika.

- sobota, 21.11. – prvo srečanje v 2. sezoni Družinske akademije pod naslovom
Mediji: okno v svet in vrata v naš dom v Jurjevi dvorani od 9.00 do 13.00. Sodelujejo:
Jure Sešek, Boštjan Debevec, Janez Snoj, Peter Perše (zelo verjetno).
- Nikodemovi večeri, od 16. do 26.11. (od pon. do čet., 2 tedna), vsak večer ob 19.30 na
Teološki fakulteti. Letošnja tema: Blagor čistim v srcu
- teden zaporov, 15.–21.11.
- teden Karitas, 22.–29.11.
- sobota, 28.11. zvečer – gostovanje župnijske gledališke skupine iz Most z igro
Rekviem za Jezusa, Jurjeva dvorana (ni še potrjeno)
- sreda, 9.12. zvečer – pogovorni večer o povojnih pobojih, gost Mitja Ferenc, Jurjeva
dvorana. Pripravlja Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka.
- Pobuda (M. Kokelj): Naslovi vprašanje ali je še smiselno izdajati SONČNE NOVIČKE iz
Vrtca Sončni žarek kot prilogo oznanil, ker do sedaj ni bilo nobenega odziva. Vsi
izrazimo pohvalo novičkam iz našega vrtca in si želimo, da še naprej izhajajo. V
septembrskih in oktobrskih oznanilih smo jih že pogrešali
- Pobuda (M. Jezeršek): Podeli svojo stisko ob trenutnem stanju z begunci. Posluša
nestrpno govorjenje na temo beguncev (med sodelavkami, med prijatelji kristjani), po
drugi strani prebira novice o slabem ravnanju z ljudmi v naših centrih in se sprašuje,
kako naj ravna kristjan. Kaj bi Jezus storil na mojem mestu?
Izmenjamo svoje poglede na zapleteno situacijo. Poudarki:
- človeku v stiski je vedno potrebno pomagati, a biti zmožen uvideti ali gre za pravo
stisko ali za ponarejeno sliko. Biti dober in usmiljen, ko gledam Jezusa v bližnjem, a
obenem tudi buden / čuječ, ne naiven, da bom zmogel uvideti prevaro. Če nekdo
iskreno prihaja po pomoč, sem poklican, da pomagam, če pa je to le krinka za
drugačne interese v ozadju (preplaviti z islamom Evropo), pa sem odgovoren in
dolžan svojo identiteto in vero braniti.
- potrebno je razlikovati med begunci in migranti! Potrebno je prebrati razmišljanje
škofa Petra Štumpfa in njegov apel državi, da naredi tisto, za kar je odgovorna!
- stanje z begunci / migranti je resno, nevarnost agresivnega širjenja islama velika in
živo med nami na domačem pragu, zato je potrebno okrepiti naše molitve! Molimo k
Svetemu Duhu, da bomo znali prav razločevati, in k Materi Božji, da nam pomaga
ohraniti in okrepiti krščanske korenine.
Zgodovina se ponavlja! Sredi 16. stoletja je krščanski Evropi grozila muslimanska
nevarnost, ki so jo predstavljali turški osvajalci. Leta 1571 so Turki zbrali v
Sredozemlju močno ladjevje. Papež Pij V. si je z vsemi močmi prizadeval, da bi
krščanski vladarji združili svoje pomorske sile in se Turkom postavili po robu, vse
verne ljudi pa je prosil, naj z molitvijo rožnega venca kličejo pomoč Matere božje. V
spomin na dobljeno bitko (tudi) z rožnim vencem praznujemo na ta dan praznik
Rožnovenske Matere Božje.*
* http://revija.ognjisce.si/iz-vsebine/pricevalec-evangelija/1279-marija-devicaroznovenska-mati-bozja (priloga na koncu zapisnika);
https://sl.wikipedia.org/wiki/Bitka_pri_Lepantu_(1571)
Karitas:
- ob tednu Karitas bomo v cerkvi zbirali dobitke za srečelov, ki ga pripravlja Škofjeloška
karitas
- pekli bomo pecivo, ki ga bodo prejemniki pomoči dobili v prazničnem decembru
- v novembru, 4 tedne, vsak četrtek od 17-19h bo v župnišču potekal tečaj nege bolnika
na domu
- na sejmu Lonke v oktobru je bilo na stojnici Karitas zbranih 270 EUR. Hvala Lonki za
vsakoletno povabilo!
- romanje sodelavcev Karitas na Ponikvo (s kosilom in generalko dobrodelnega koncerta
v Celju popoldne ob 16h) bo v sredo, 25.11. Prijavite se lahko tudi ostali Tončki Trilar.
Plača se le prevoz. (cca. 7 EUR).

7. Zaključek z molitvijo
Seja je zaključena ob 22.15 uri.
3. seja ŽPS v pastoralnem letu 2015/16 bo v ponedeljek, 30.11.2015 zvečer po večerni
maši. Temo za november z naslovom MOLITEV JE HREPENENJE (str. 19 v novem priročniku
pastoralnega načrtovanja za ŽPSje z naslovom Družina na poti k izviru) bo pripravila Mojca
Berce.

VSE DOBRO!
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 3.11.2015

_______________________________________________________
Priloga:
7. oktober
Mesec oktober je, prav tako kot maj, posvečen naši nebeški Materi Mariji: v maju njej na čast nabiramo šmarnice –
duhovne šopke, imenovane po dišečem spomladanskem cvetju, v oktobru pa ji pletemo vence iz 'najlepših jesenskih
rož' – častimo jo z molitvijo rožnega venca. Ta pobožnost, ki je postala vsakdanja duhovna hrana mnogih ljudi, je
zrasla iz otroške vere preprostih src pred približno sedemsto leti. Povsod so se je z ljubeznijo oprijeli verniki vseh
slojev in vse je obogatila, saj je to čudovita šola življenja s Kristusom pod Marijinim vodstvom.

Že več kot štiristo let obhajamo poseben praznik Rožnovenske
Matere božje. Sredi 16. stoletja je namreč krščanski Evropi grozila muslimanska nevarnost, ki so jo predstavljali
turški osvajalci. Leta 1571 so Turki zbrali v Sredozemlju močno ladjevje. Papež Pij V. si je z vsemi močmi prizadeval,
da bi krščanski vladarji združili svoje pomorske sile in se Turkom postavili po robu, vse verne ljudi pa je prosil, naj z
molitvijo rožnega venca kličejo pomoč Matere božje.

7. oktobra 1571 je prišlo do velike pomorske bitke pri Lepantu, v kateri je bilo turško ladjevje povsem uničeno.
Zmago je papež pripisal Marijinemu varstvu, zato je naslednje leto določil, naj se v spomin na ta dogodek 7. oktobra
obhaja praznik 'Marije Zmagovalke'. Njegov naslednik Gregor XIII. je spominski dan preimenoval v 'praznik naše
ljube Gospe rožnega venca', papež Klemen XII. pa je praznik raztegnil na vso Cerkev ter ukazal, naj se obhaja na
prvo nedeljo v oktobru. Med papeži novejšega časa je molitev rožnega venca najbolj širil Leon XIII. (1878–1903), ki
je o njem napisal kar 16 apostolskih pisem in okrožnic, v katerih je toplo priporočal vsakdanjo molitev rožnega
venca, mesec oktober pa je razglasil za mesec rožnega venca. V lavretanske litanije Matere božje je uvrstil vzklik:
»Kraljica presvetega rožnega venca, prosi za nas!« Papež sv. Pij X. je leta 1913 določil, da se god rožnovenske
Matere božje obhaja stalno 7. oktobra in tako je še zdaj. Tudi papeži tega stoletja so o rožnem vencu veliko govorili
in pisali.
Močna spodbuda za gorečo molitev rožnega venca so bila Marijina prikazovanja v Lurdu leta 1858 in zlasti v Fatimi
leta 1917. Bernardki v Lurdu se je nebeška Gospa prikazovala z rožnim vencem v roki in Bernardka ga je molila
vedno, ne le takrat, ko je šla k votlini. Trem fatimskim pastirčkom se je Marija prvič prikazala 13. maja 1917 opoldne,
ko so bili po tamkajšnji navadi sredi molitve rožnega venca. Naročila jim je, naj vztrajno in pobožno molijo rožni
venec za mir na svetu. Ko se jim je 13. oktobra prikazala zadnjič, se jim je predstavila kot 'Kraljica rožnega venca'.
Pri tretjem prikazanju jim je narekovala molitev, ki jo navadno ponavljamo pred vsako desetko rožnega venca: »O
Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so
najbolj potrebne tvojega usmiljenja.«
Papež Janez Pavel II. je 16. oktobra 2002, ob vstopu v 25. leto svoje papeške službe, napovedal 'leto rožnega
venca' – od oktobra 2002 do oktobra 2003. Ob začetku leta rožnega venca je tudi napisal apostolsko pismo Rožni
venec Device Marije. V tem pismu je papež v molitev rožnega venca uvedel pet novih skrivnosti – skrivnosti
svetlobe, ob katerih premišljujemo o Jezusovem delovanju.

