ZAPISNIK
2. seje ŽPS Stara Loka z dne 27.10.2014
Lokacija:
Prisotni:

Opravičeni:
Odsotni:

župnijska cerkev (po večerni maši) in župnišče Stara Loka (začetek ob 19.00)
Alojz Snoj (župnik), Mojca Berce, Štefan Čadež, Ana Florjančič, Urška
Florjančič, Blanka A. Florjanovič, Andrej Hoivik, Marija Jezeršek, Klemen Karlin,
Marjan Klančar, Marcel Kokelj, Matjaž Košir, Franc Pertovt, Pavle Pokorn,
Marko Porenta, Tončka Trilar
Eva Omejc, Urška Omejc
Zinka Benedik, Mojca Bernik, Slavko Dobrajc, Tine Oblakovič

Dnevni red:
1. Češčenje Najsvetejšega v župnijski cerkvi z litanijami
2. Molitev in uvodni pozdrav župnika
3. Ugotovitev navzočnosti
4. Osrednja tema srečanja: Pogled na LOŠKI MISIJON 2014 in kako naprej. Podelimo
vtise, doživetja, nova odkritja, kaj nas je nagovorilo, pobude, …
Odličen misijonar, z besedo in zgledom živi Jezusa med nami. Čudovito skupno romanje
župljanov sv. Janeza Krstnika (Suha), sv. Jakoba (Škofja Loka), sv. Ane (kapucini) in sv.
Jurija (Stara Loka) k Mariji v Crngrob. Odlične teme skupnih dogodkov. Lepo doživetje
misijona 'na prostem' kot korak k oddaljenim (Misijon ima talent in Sobotna iskrica).
Bogastvo razlag evangelija in življenja po njem. Lepo sprejeta srečanja za otroke (cca. 50
otrok na srečanje, kar je petina veroučencev). Bolj goreče petje ljudstva pri mašah.
Pobude:
- ponoviti SKUPNO romanje k Mariji v Crngrob (npr. na Silvestrovo, na predvečer
praznika Marijinega vnebovzetja, na praznik Gospodovega oznanjenja, ob obletnici
misijona)
- prireditev Misijon ima talent na loškem placu naj postane dogodek 1x letno pod imenom
Loka ima talent, predizbori lahko potekajo prej po farah (Suha ima talent, Stara Loka
ima talent, ….).
- verouk za odrasle, kjer bi tematsko obravnavali evangelij. Morda prositi patre kapucine
za pomoč.
- združiti moči vseh župnij pri organizaciji skupnih dogodkov (npr. postna predavanja,
svetopisemski krožki, povezovanje mladih, …)
5. Mesec november - mesec molitve za rajne
- praznik vseh svetih (1.11.) in dan spomina vseh vernih rajnih (2.11.)
- zahvalna nedelja (9.11.): srečanje zakonskih jubilantov
6. Razno:
Kaj je pred nami:
- petek, 31.10. - žalna slovesnost v spomin žrtvam povojnih pobojev na Škofjeloškem na
pokopališču Lipica pri Škofji Loki ob 16h
- četrtek, 6.11. – predstavitev nove knjige župljana Toneta Omejca v Jurjevi dvorani
(pripravlja Aleš Jezeršek)
- petek, 28.11. – Spominski večer ob 50. obletnici smrti dr. Janeza Veiderja in
priložnostna razstava predmetov iz njegove zapuščine, Jurjeva dvorana ob 19h
(pripravljata Ana in A. Pavel Florjančič)

- teden Karitas – zadnji teden novembra: škofjeloška Karitas pripravlja dobrodelni
srečelov. Povabljeni bomo, da prispevamo darove. Pripravljen bo plakat, ki nas bo vabil
k sodelovanju.
- Marija Jezeršek se zahvali društvu LONKA, da je bila starološka Karitas povabljena na
semenj na Fari z dobrodelno stojnico. Čudovit odziv, zbrali so 612 EUR darov.
Sklep: Na oglasno desko pred cerkvijo se izobesi urnik maš. Poskrbi g. župnik.
7. Zaključek z molitvijo
Seja je zaključena ob 21.30 uri.
3. seja ŽPS v pastoralnem letu 2014/15 bo v ponedeljek, t.j., 24.11.2014 zvečer po večerni
maši.

VSE DOBRO!
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 28.10.2014

