ZAPISNIK
2. seje ŽPS Stara Loka z dne 28.10.2013
Lokacija:
Prisotni:

Odsotni:

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

Dnevni red:
1. Češčenje pred najsvetejšim v župnijski cerkvi z litanijami
2. Molitev in uvodni pozdrav župnika
3. Ugotovitev navzočnosti
4. Študijsko temo NA POTI K IZVIRU. 2. Moja pot od številnih dejavnosti k izviru, str. 12
predstavi Blanka A. Florjanovič.
Ne smemo si preveč delati skrbi za telo, hrano in zunanjost, ampak se prepustimo Bogu.
Skrben ja, preveč zaskrbljen NE! »Če boš sam hotel skrbeti za vse, te bo Jezus zapustil!«
(Chiara L.) Kaj Bog pričakuje od mene? Ali iščem njegovo voljo? Biti dober mož, žena,
otrok! Bog, pokaži mi pot!
5. Pogovor o temi
6. Mesec november
- Vsi sveti, 1.11.: vsebina praznika – Praznik veselja in upanja! Pol ure pred in po večerni
maši v cerkvi molimo vse skrivnosti rožnega venca.
- mesec molitve za rajne (spomin vseh vernih rajnih): Čas zasluženja se s smrtjo konča.
Po smrti mi / živi / molimo za pokojne! Moliti za žrtve med in po vojni in tudi za zločince!
Sprava bo, ko bomo odpustili drug drugemu z ljubeznijo!
Na dan spomina na rajne, 2.11., se ob 6h v cerkvi moli vse 3 dele rožnega venca; 3
maše zjutraj in 3 zvečer. Povabljeni, da več molimo (doma in v cerkvi), posebno v
občestvu oz. skupnosti!
- 3.11. - zahvalna nedelja: srečanje zakonskih jubilantov pri 9-i maši. Pogostitev v Jurjevi
dvorani.
- 17.11. ob 15.00 - dekanijsko srečanje ŽPS v Javorjah
- Nikodemovi večeri (11.11. do 21.11.), vsak večer ob 19.30 na TF
- teden zaporov (17.11. do 23.11.) – povabilo k molitvi za zapornike
- teden Karitas (24.11. do 1.12.): srečanje na Ponikvi, dobrodelni koncert na Golovcu; sv.
mašo na nedeljo Karitas bo oblikovala Komisija za dobrodelnost
- sklep leta vere za ljubljansko nadškofijo 24.11.: slovesna maša Kristusa Kralja ob 16.00
v ljubljanski stolnici
7. Razno:
Refleksije o:
- oktober - mesec rožnega venca: skupna molitev v cerkvi (petki – člani ŽPS). Majhen
obisk, otrok ni!
Pobuda (A. Snoj): Pripeljati birmanske skupine k uri molitve (1x mesečno).
- 7.10.
Rožnovenska nedelja – župnijsko žegnanje (148. obletnica posvetitve
cerkve): Lepo uspelo.
- 13.-19.10. 7-dnevno nenehno češčenje evharistije (pričetek: 13.10. po večerni maši,
sklep: 19.10. pri večerni maši s procesijo z lučkami) – vsak dan od 6. –
24.ure: Lep zaključek s procesijo!

Dogodki pred nami:
- 30.11.
začetek 9-dnevnice pred praznikom Brezmadežne
- 6.12. (pe) Miklavžev dan
- Župnik je prosil Ireno Debeljak, da bi vodila župnijski mladinski pevski zbor. Odgovor še
pričakuje.
8. Sklepi
9. Zaključek z molitvijo
Seja je zaključena ob 21.00 uri.
3. seja ŽPS v pastoralnem letu 2013/14 bo v ponedeljek, t.j., 25.11.2012 zvečer po večerni
maši. 3. študijsko temo: NA POTI K IZVIRU. Moja pot od številnih dejavnosti k izviru, str. 14
pripravi Tine Oblakovič.

VSE DOBRO!
Po zapiskih Ane Florjančič zapisala: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 15.1.2014

