ZAPISNIK
2. seje ŽPS Stara Loka z dne 29.10.2012
Lokacija:
Prisotni:

Opravičeni:
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,
Urška Florjančič, Blanka A. Florjanovič, Andrej Hoivik, Marija Jezeršek, Klemen
Karlin, Marjan Klančar, Marcel Kokelj, Tine Oblakovič, Urška Omejc, Franc
Pertovt, Pavle Pokorn, Marko Porenta
Mojca Bernik, Matjaž Košir, Eva Omejc, Tončka Trilar
Slavko Dobrajc

Dnevni red:
1. Češčenje pred najsvetejšim v župnijski cerkvi z litanijami
2. Molitev in uvodni pozdrav župnika
3. Ugotovitev navzočnosti
4. Študijsko temo LETO VERE. Stanje vere in občestva predstavi T. Oblakovič.
5. Pogovor o temi
Kako biti zgled kristjana v današnjem svetu?
- V družini ni dovolj le zgled, potrebno se je tudi pogovarjati o Bogu.
- Pogumno pričevati s svojim življenjem v družbi.
- Povezovati se v skupnost / občestvo po zgledu prvih kristjanov!
- Od tradicionalne k osebni veri.
6. Mesec november
- Vsi sveti – 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): 2.11. ob 6h se 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!
- 4.11. - zahvalna nedelja: srečanje zakonskih jubilantov
Sklep: Srečanje zakonskih jubilantov se prestavi na praznik Sv. Družine, v nedeljo
30.12.2012.
- 18.11. ob 15.00 - dekanijsko srečanje ŽPS v Žireh
- Nikodemovi večeri (12.11. do 22.11.)
- teden Karitas (25.11. do 2.12.): sv. mašo na nedeljo Karitas bo oblikovala Komisija za
dobrodelnost
Pobuda (soglasno): na sestanek s Komisijo za dobrodelnost v novembru povabiti
katehete birmancev in se dogovoriti kako vključevati birmance v delo starološke Karitas.
- teden zaporov (18.11. do 24.11.)
7. Razno:
Refleksije o:
- oktober - mesec rožnega venca: skupna molitev v cerkvi (petki – člani ŽPS).
Povabljeni k večji udeležbi. Prihodnje leto bo k molitvi rožnega venca ob
petkih pol ure pred večerno mašo povabljen celoten ŽPS (ne več
posamezne komisije)
- 7.10.
Rožnovenska nedelja – župnijsko žegnjanje (147. obletnica posvetitve
cerkve): Lepa slovesnost, dobra pridiga Blaža Jezerška o naši poklicanosti k
poživitvi osebne vere v letu vere, lepa udeležba pri druženju po sv. maši.

- 14.-21.10. 7-dnevno nenehno češčenje evharistije (pričetek: 14.10. po večerni maši,
sklep: 20.10. pri večerni maši s procesijo z lučkami) – vsak dan od 6. –
24.ure: Ohraniti procesijo! Lepo bi bilo, če se pri kapelici pod farno cerkvijo
procesija ustavi, zapojemo nekaj pesmi in župnik da blagoslov.
Dogodki pred nami:
- 30.10.
osrednja slovesnost – komemoracija v spomin žrtvam povojnih pobojev na
pokopališču Lipica ob 16h. Ne pozabimo na mučeništvo tisočev pobitih.
- 2.-10.11. devetdnevnica pred volitvami predsednika države: začetek v petek, 2.11.
Povej naprej! Vzemi zares!
- V letu 2013 bomo obhajali 70-letnico posvetitve slovenskega naroda devici Mariji: V letu
vere smo povabljeni, da se še bolj zavzeto pripravimo na posvetitev s pobožnostjo petih
prvih sobot pred praznikom Marijinega vnebovzetja, 15.8.2013. Več o pobudi je v
zloženki, ki jo je pripravil Odbor Združenja posvečenih Jezusovemu in Marijinemu srcu.
- Obnova v Crngrobu: oltar je že zaplinjen, decembra se začne obnova kipcev. Iščejo se
»botri« za obnovo Layerjevega križevega pota. Okviren strošek za 1 postajo je cca.
1.000 EUR. Vsi povabljeni in povabimo še druge župljane!
Pobuda (A. Florjančič): Pozvati vse katehete, da povabijo svoje veroučence k branju lepe
slovenske besede za Slomškovo bralno priznanje. V starološki župnijski knjižnici je na
voljo veliko dobrih knjig.
Pobuda (U. Florjančič): Potrebovali bi večji oglasni prostor pred cerkvijo, da ne bi bilo
potrebno plakatov lepiti na obnovljena cerkvena vrata.
8. Sklepi
9. Zaključek z molitvijo
Seja je zaključena ob 21.00 uri.
3. seja ŽPS v pastoralnem letu 2012/13 bo v ponedeljek, t.j., 26.11.2012 zvečer po večerni
maši. Temo za november: LETO VERE. Naše prednosti (PIP 25 - 30) pripravi Marcel Kokelj.
VSE DOBRO!
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 5.11.2012

