ZAPISNIK
2. seje ŽPS Stara Loka 2017/18 z dne 23.10.2017
Lokacija:
Prisotni:
Opravičeni:
Odsotni:

župnijska cerkev (večerna maša s češčenjem Najsvetejšega) in župnišče
Stara Loka (začetek ob 20.00)
Alojz Snoj (župnik), Zinka Benedik, Mojca Berce, Marjan Debeljak, Karmen
Hafner, Marcel Kokelj, Metka Oblak, Tončka Trilar, Špela Vodnik
Urška Florjančič, Blanka A. Florjanovič, Marija Jezeršek, Franci Pertovt,
Jan Pintar, Andrej Hoivik

Dnevni red:
1. Češčenje Najsvetejšega v župnijski cerkvi z litanijami
2. Molitev in uvodni pozdrav župnika
3. Ugotovitev navzočnosti
4. Duhovna poglobitev: Pastoralni priročnik IZ RODA V ROD. Študijsko temo za
oktober z naslovom Odnosi v družini so odsev našega odnosa do Boga pripravila
Metka Oblak.
5. Redno pastoralno delo - mesec november, mesec molitve za rajne
Ponedeljek, 30. oktobra 2017, Lipica ob 14.30 uri: Spominska slovesnost za žrtve
povojnih pobojev na Škofjeloškem. Zaželena je večja prisotnost naših faranov na tej
slovesnosti.
- sreda praznik vseh svetih (1. 11.) in četrtek, dan spomina vseh vernih rajnih (2. 11.).
Vabljeni k molitvi rožnih vencev
- PRVI PETEK IN PRVA SOBOTA: češčenje/adoracija pred Najsvetejšim 12 ur na prvi
petek, 3. 11. (od 8h do 20h) – Ne pozabimo! Povabimo »oddaljene«, še posebno
svoje domače
- zahvalna nedelja (5. 11.) – srečanje zakonskih jubilantov pri sv. maši ob 9h. Po sveti
maši se pripravi pogostitev za jubilante.
6. Razno
Kako je bilo:


Mojca Berce nam je podala odziv s srečanja članov ŽPS v Šentvidu pri Stični, ki
je potekal dne 21. 10. 2017.
 Knjiga Dediščina molka Milanke Dragar je še na voljo za nakup.
Kaj je pred nami:
- Nikodemovi večeri od 20. do 23. 11. 2017, vsak večer ob 19.30 uri na Teološki
fakulteti. Tema: Mladi, vera in poklicanost
- teden zaporov bomo letos obhajali od 19. do 25. novembra. Naslov: »Trudim se«.
- teden Karitas bo potekal od 26. novembra do 3. decembra (nedelja karitas), romanje
sodelavcev Karitas in Klic dobrote pa v sredo, 29. novembra 2017
- Svetovni dan ubogih se bo na željo papeža Frančiška obhajal vsako leto na 33.
nedeljo med letom, na predzadnjo nedeljo cerkvenega leta, letos je to 19. november,
pred praznikom nedelje Kristusa Kralja vesoljstva, ki se je poistovetil z malimi in
ubogimi in nas bo sodil po delih usmiljenja.
Pobude:
- Sveta maša za žrtve povojnih pobojev v Matjaževi jami na praznik nedolžnih otrok v
četrtek, 28. 12. 2017, ob 15.30 uri v cerkvi sv. Uršule v Pevnem
7. Sklepi
8. Zaključek z molitvijo

3. seja ŽPS v pastoralnem letu 2017/18 bo predvidoma v ponedeljek, t.j., 27. 11. 2017.
Pričnemo z večerno mašo (18.00) in češčenjem Najsvetejšega v cerkvi, nadaljujemo v
župnišču (18.45).
Duhovno poglobitev z naslovom Vera kot živa, ljubezniva Božja Navzočnost pripravi
Marjan Debeljak.
Seja se je zaključila ob 21.30 uri.

MIR IN VSE DOBRO!

Zapisnik pripravila: Metka Oblak
Kraj in datum: Stara Loka, 2. 11. 2017

