ZAPISNIK
2. seje ŽPS Stara Loka z dne 24.10.2016
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, Blanka A. Florjanovič, Karmen Hafner, Andrej Hoivik, Marija
Jezeršek, Marcel Kokelj, Aleš Mohorič, Metka Oblak, Franci Pertovt, Tončka
Trilar, Špela Vodnik
Jan Pintar

Dnevni red:
1. Češčenje Najsvetejšega v župnijski cerkvi z litanijami
2. Molitev in uvodni pozdrav župnika
3. Ugotovitev navzočnosti
4. Duhovna poglobitev: Pastoralni priročnik KRŠČANSKI ZAKON IN DRUŽINA: NJUNA
LEPOTA IN IZZIVI. Študijsko temo za oktober z naslovom Nekateri izzivi sodobnih
družin je prebral Marjan Debeljak.
Pobuda: Starši zaznavamo potrebo, da se v šoli celostno obravnava in predstavi
odraščanje in spolnost, ki bo v skladu z našim verskim in moralnim prepričanjem in kot
nam zagotavlja Ustava RS iz 1991 (op. avtorja zapisnika, 41. člen (svoboda vesti) - Starši
imajo pravico, da v skladu s svojim prepričanjem zagotavljajo svojim otrokom versko in
moralno vzgojo.). Trenutno vsebine projekta ODRAŠČANJE, ki ga po šolah s predavanji
in delavnicami izvajajo zunanji izvajalci, obravnavajo poudarjeno telesni vidik spolnosti in
se v višjih razredih usmerijo v spodbujanje različnih vrst kontracepcije kot varne oblike
zaščitenih spolnih odnosov. Tak pristop ni v skladu z našim prepričanjem, zato se bomo
starši povezali, da skupaj pripravimo pobudo za šolo, da ponudijo alternativo, ki jo ponuja
zavod ŽIVIM in lahko pripravi sklop predavanj od 5. do 9. razreda.
5. Redno pastoralno delo - mesec november, mesec molitve ra rajne
- praznik vseh svetih (1. 11.) in dan spomina vseh vernih rajnih (2. 11.): na Vse svete
molimo en del rožnega venca pol ure pred večerno mašo, po maši pa še druga dva
dela. Na Vernih duš dan pa se ob 6h zjutraj molijo trije deli rožnega venca, sledi maša
ob 7h, po njej blagoslov grobov, zatem maša ob 8h, petnajst minut do 14h litanije, sledi
maša, po maši blagoslov grobov.
- PRVI PETEK IN PRVA SOBOTA: češčenje/adoracija pred Najsvetejšim 16 ur na prvi
petek, 4. 11. (od 8h do 24h) – Ne pozabimo! Povabimo »oddaljene«, še posebno svoje
domače
- zahvalna nedelja (6. 11.): srečanje zakonskih jubilantov pri sv. maši ob 9h.
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.
- Do prihodnjega leta se je potrebno pogovoriti o celotedenskem češčenju Najsvetejšega
(motivacija, nove, osvežene skupine, več voditeljev oz. tistih, ki navdušujejo): nekateri
so bili zapisani, pa ne obveščeni s strani vodij skupin, nekatere skupine težko še koga
dobijo.

Urška Florjančič meni, da bi bilo potrebno celotedensko češčenje, ki je enkrat letno,
osmisliti kot duhovno pripravo na aktualen dogodek ali dogajanje, sicer motivacija
upade.
- Svetovni teden otroka, burni odzivi na javno predvajanje filma Čudež življenja na
pročelju cerkve pri frančiškanih v Ljubljani odražajo veliko potrebo po tem, da se o
svetosti in spoštovanju življenja pogumno zavzamemo v javnem življenju.
- Slovo od fatimske Marije na Ptujski gori, četrtek, 13. 10. popoldne. Z avtobusom za 20
oseb smo poromali na Ptujsko goro. Kip so po slovesu ponesli na Hrvaško v Marijo
Bistrico, v ponedeljek, 17. 10., pa je letalo s kipom in skupino romarjev iz Slovenije (šel
je tudi naš župnik) iz Zagreba odletelo na Portugalsko. Kot darilo so izročili sliko in
relikvije bl. Lojzeta Grozdeta.
Kaj je pred nami:
- sreda, 26. 10. – Prijatelji Vseposvojitve nas vabijo, da se dan pred pogrebom prvih žrtev
iz Hude jame na Dobravi povežemo v skupni molitvi in spominjanju vseh žrtev vojnega
ter povojnega zla v naši domovini (pa tudi izven meja, ker zlo ne pozna meja). Pol ure
pred mašo bomo molili križev pot z varuhi spomina. Povabimo več bralcev.
- petek, 28. 10. – komemoracija za žrtve povojnih pobojev na Škofjeloškem, ob 16h na
pokopališču Lipica. Vsi povabljeni k molitvi za vse žrtve.
- nedelja, 30. 10. – po deveti maši (okoli 10h) blagoslov obnovljenega Pintarjevega križa
na križišču za Biže.
- sreda, 2. 11. – družine romamo v Rim, postanek v Loppianu in Assisiju. S šoferjem 60
udeležencev, od tega 34 otrok v starosti 2 do 16 let (pravzaprav 1 več, ker potuje še
varno v maminem telesu). Zaradi zadržanosti župnika z delom v župniji bo duhovni
voditelj jezuit p. Robin Schweiger.
- sreda, 16. 11. – STRAHLOV VEČER: Po sledeh Strahlove zbirke ob 19.00 v Jurjevi
dvorani. Predavala bo umetnostna zgodovinarka dr. Renata Komić Marn. Organizira
Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka.
- sobota, 19. 11. – prvo srečanje v 3. sezoni Družinske akademije 2016/2017 ob 8.45 v
Jurjevi dvorani. Predavala bo mag. Mojca Belcl Magdič. Naslov predavanja: “Če nam
odvzamejo spol, kaj nam še lahko ostane?”
- sobota, 19. 11. – jesensko srečanje članov ŽPS našega arhidiakonata (II.) od 9. do 13.
ure v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano.
- sobota, 26. 11. – ob 19h v Jurjevi dvorani Svetopisemski skeč v 5 zgodbicah v izvedbi
gledališke skupine MARTA MARTA, ki jo je pred petimi leti ustanovil igralec Gregor
Čušin.
- nedelja, 27. 11. – polaganje venca na grob Janeza Evangelista Kreka na ljubljanskih
Žalah na njegov rojstni dan. Začetek KREKOVEGA LETA: 1917 – 2017. Ob 100-letnici
njegove smrti bo Gibanje za otroke in družine v sodelovanju s številnimi lokalnimi
organizaciji preko celega leta pripravilo niz dogodkov, s katerimi bi osvetlili veličino tega
velikega Slovenca.
Pobuda: Ali lahko tudi v naši župniji pripravimo kakšen dogodek v okviru KREKOVEGA
LETA 1917 – 2017? Razmislimo.
- Nikodemovi večeri
- teden zaporov
- teden Karitas
7. Zaključek z molitvijo
Seja je zaključena ob 21. uri.
3. seja ŽPS v pastoralnem letu 2016/17 bo v ponedeljek, 28. 11. 2016. Pričnemo z večerno
mašo (18.00) in češčenjem Najsvetejšega v cerkvi, nadaljujemo v župnišču (18.45).

Duhovno poglobitev s temo Biti preroški glas, str. 20 v priročniku KRŠČANSKI ZAKON IN
DRUŽINA: NJUNA LEPOTA IN IZZIVI, pripravi Metka Oblak.

VSE DOBRO!
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 8. 11. 2016

