ZAPISNIK
2. seje ŽPS Stara Loka z dne 18.10.2010
Lokacija:
Prisotni:

Opravičeni:
Odsotni:

ţupnišče, Stara Loka, začetek ob 19.00 (po večerni maši)
Alojz Snoj (ţupnik), Mojca Berce, Mojca Bernik, Urška Florjančič, Andrej
Hoivik, Marija Jezeršek, Klemen Karlin, Marjan Klančar, Marcel Kokelj, Tine
Oblakovič, Urška Omejc, Pavle Pokorn, Tončka Trilar, Blanka Avguštin F.,
Zinka Benedik, Eva Omejc
Ana Florjančič
Čadeţ Štefan, Dobrajc Slavko, Košir Matjaţ, Pertovt Franc, Porenta Marko

Dnevni red:
1. Molitev pred najsvetejšim v ţupnijski cerkvi (15 min)
2. Ugotovitev navzočnosti
3. Kratka predstavitev teme Karitativna dejavnost, ki jo predstavi Urška Omejc.
Današnji svet ocenjuje vero predvsem po tem kako ţivimo Kristjani. Poštenje in dober
zgled sta najmočnejša dejavnika, ki pričujeta v prid vere in delujeta kot splošna
evangelizacija. Ta se začne v ljubeči druţini. Večkrat se vprašajmo - kaj bi na mojem
mestu naredil Jezus?
Ţelja po širjenju karitativne delovne skupine.
Sklepi: a) Obesi naj se razpis, ki vabi nove delavce v karitativno skupino.
b) Birmanci naj bodo v pomoč pri obiskih v domu za ostarele.
4. Mesec november
- mesec molitve za rajne se začne s praznikom VSEH SVETNIKOV – vseh, ki ţivijo v
Bogu.
- 1.11. popoldne – molitve za vse rajne, ki se ga udeleţimo.
- 7.11. na zahvalno nedeljo – pri 9. maši bo srečanje zakonskih jubilantov.
- Nikodemovi večeri – predavanja za študente/izobraţence na Teološki fakulteti
(19.30h) od ponedeljka do četrtka.
- 14.11. – Dekanijsko srečanje ŢPS v Selcih.
Sklep: Anglosaksonskih običajev ob prazniku VSEH SVETNIKOV se izogibajmo, saj
je to zatekanje k magiji in ezoteriki.
5. Razno
Refleksije:
- Skromna udeleţba molitve roţnega venca pol ure pred večerno mašo v mesecu
oktobru.
- Roţnovenska nedelja=ţupnijsko ţegnanje je bila lepo obiskana. Po slovesnosti se
nas je zadrţalo več kot običajno. Imeli smo se odlično!
Aktivnosti:
- Misijonska nedelja (24.10.) – nabirka za misijone. Časopis Misijonska obzorja, ki
nudi kvalitetno branje o ţivljenju in delovanju misijonarjev, ţal ostaja na policah.

-

-

Popoldne ob 15.30 začetek osrednje škofijske slovesnosti v Škofji Loki - maša in
po njej akademija o ţivljenju in delovanju misijonarja Pavla Bernika. Na predvečer
dogodka bo otvoritev priloţnostne razstave v starem ţupnišču.
13. in 14.11., sobota ob 19.00, nedelja ob 16.00 – igra PRED ZLATARNO v Jurjevi
dvorani. Oglaševanje poteka predvsem od ust do ust, deloma s plakati in oznanili.
24.11. – dekanijsko romanje sodelavcev Karitas na Ponikvo, ob 10.00 sveta maša,
ob 16.00 koncert.
7.11. – v Rdeči ostrigi predavanje o romanju v Compostelo.
Izobraţevanje članov ŢPS – potrudimo se pri vsaj delnem prebiranju e-novic o
ţupnijski pastorali. Potrudimo se, da se udeleţimo vsaj kakšnega izobraţevanja
preko celega pastoralnega leta.
Mojca Berce predstavi komisijo za bogosluţje: Predlog o uvedbi kantorja, ki bi ljudi
vzpodbudil pri petju in jih tako uvedel v sveto mašo. Predvsem vzpodbujanje petja.
Bralci beril naj bi imeli sestanek še v tem letu. Skupina za bogosluţje se bo
predstavila pri eni izmed prihodnjih nedeljskih sv. maš. Orgle naj bi pele tudi pri
nedeljskih večernih mašah. Predlog, da naj bi se dalo svoje mesto tudi psalmu, ki bi
se ga pelo. Andrej Hoivik predlaga kantorja predvsem pri nedeljskih večernih svetih
mašah, ker je takrat petje zelo skromno.

Sklepi: a) Eva Omejc bo izdelala plakat, ki bo vabil otroke k otroškemu pevskemu
zboru. Pri verouku bo potekala avdicija.
b) Pri svetih mašah naj bi člani ŽPS-ja aktivneje sodelovali z uvodi,
prošnjami ipd. Mojci sporočimo svojo pripravljenost.
c) Pomnožimo molitve za družino (za sprejem dobrega družinskega
zakonika) in bodimo aktivno prisotni.
d) Ure nedeljskih svetih maš se ne spremenijo.
e) Izdelava diapozitiva za molitev po SEK poteka, do takrat damo podobice
na klopi.
f) Ob sedemdnevnem češčenju pomagajmo častilcem, kjer jih primanjkuje.
6. Zaključek z molitvijo.
Seja je zaključena ob 21.30 uri.
3. seja v pastoralnem letu 2010/11 bo tretji ponedeljek v novembru, t.j., 15.11.2010
zvečer po večerni maši.
VSE DOBRO!
Zapisnik pripravila: Blanka Avguštin Florjanovič
Kraj in datum: Stara Loka, 26.10.2010

