Zapisnik 2. seje ŽPS Stara Loka , 17. oktober 2011 – Pastoralno leto
2011/12
Opravičeno odsotni: Florjančič Ana , Florjančič Urška
Odsotni: Bernik Mojca, Dobrajc Slavko, Košir Matjaž, Pertovt Franc, Porenta Marko
1. Andrej Hoivik prebere molitev. Marcel Kokelj pripravil študijsko temo: Kristjan v
skupnosti, ki goji pravičnost v ljubezni – živa cerkev, v kateri je izpostavil nekaj vprašanj:
- Kakšne darove ima Bog zame? Sploh kakšnega? Navadno se jih ne zavedamo ali pa jih ne
negujemo in razvijamo.
- Jaz bi si želel…, ne moremo si ga/jih izbrati, pa vendar ga imamo.
- Kaj bi našim otrokom/mladim pomagalo k veri?
- Bolje bi morali poznati Papeževe enciklike, ki so poučne in globoke, žal jim posvečamo
premalo pozornosti in časa.
Župnik: Bog pošlje človeštvu v vsakem času svoje, da bi lahko izpopolnili, popravili naše
pomanjkljivosti (tako je poslal Frančiška, različne redove in gibanja, …). Vedno nam daje
novih možnosti, zato občestvo tudi v današnjem času dela dobro (posamezniki vključeni v
delujoče skupine, ki širijo in poglabljajo vero).
Za rešitev našega časa je potrebna duhovnost in molitev.
2. Župnik: Župnijo je obiskala skupina mladih duhovnikov iz Zagreba, z njimi sta prišla tudi
zagrebški pomožni škof Ivan Šaško ter rektor katedrale Josip Kuhtić. Obisk je trajal 3 ure. Bili
so navdušeni.
3. Oktober:
- V oktobru imamo 7 dnevno češčenje; glede na stanje naše domovine bi morali vsi na kolena
in predvsem moliti. Molimo tudi za družinski zakonik. Letos bo češčenje potekalo brez
nočnih ur (pomanjkanje ljudi, ki bi želeli sodelovati).
- Imeli smo župnijsko žegnanje, slavja bi se morali udeležiti množično, žal temu ni bilo tako.
Ali naša zavest ugaša?
Morali bi povabiti sorodnike in praznovati.
- 22.10.2011 v Žužemberku zahvalna maša za beatifikacijo drinskih mučenk.
- 23.10.2011 je misijonska nedelja, Eva Omejc nam bo pri vseh sv. mašah namesto pridige
predstavila njeno delo na Madagaskarju, tako bo pričevanje slišalo največ vernikov.
4. November:
- Že lansko leto smo opozarjali na noč čarovnic – tudi letos bodimo previdni in pozorni.
Ohranimo pravo vero, ki vključuje v tem času Vse svetnike / vsi živi/ in vernih duš dan.
- Zavoljo našega okolja prižgimo kakšno svečo manj. Na cerkvena vrata bomo izobesili
plakat, ki bo k tej gesti nagovarjal ljudi.
- Več molimo za naše rajne, predvsem prihajajmo k sv. maši ob kvatrnih nedeljah (smo ena
redkih župnij, ki jih še ohranja). Povabimo mlade, da bodo osvojili to navado.
- Na zahvalno nedeljo, 6.11. 2011, bo srečanje zakonskih jubilantov. Odbor naj razmisli o
pogostitvi in pripravi plakate, s katerimi se povabi zakonske jubilante k sv. maši. V
pastoralnem LETU DRUŽINE se je začela pisati poročna knjiga v elektronski obliki, ki nam
pomaga, da vsako leto hitro pridemo do seznama zakonskih jubilantov. Še vedno pa
zakoncem ne moremo pošiljati pisnih vabil, ker poročna knjiga ne vsebuje naslova bivališča

po poroki. Zato so zelo dobrodošla naša ustna povabila vsem poznanim jubilantom k sv. maši
na zahvalno nedeljo. Poskrbljeno bo tudi za sodelovanje pri bogoslužju (prošnje, uvod v
Očenaš in pozdrav miru).
- 13.11.2011 dekanijsko srečanje ŽPS v Stari Loki (Jurjeva dvorana), napecimo peciva in se
udeležimo srečanja.
- Nikodemovi večeri: g. Marko se bo udeležil vsaj kakšnega od predavanj – kdor želi se mu
lahko pridruži v avtu, zato se dogovorite z njim.
- Tudi letos teden zaporov pod vodstvom Roberta Friškovca.
-30 11. 2011 začnemo z devetdnevnico pred praznikom Brezmadežne - VABLJENI VSI.
- 4.12.2011 Miklavžev dan: Mojca Berce bo s svojo skupino pripravila dramsko igro za
otroke.
5. Razno:
- Seje prestavimo na 4. ponedeljek v mesecu!
- Vrtec Sončni žarek je izdal publikacijo v kateri je predstavil svoje delovanje.
- Temo v mesecu novembru z naslovom - Oblikujem javno mnenje - bo pripravila Blanka AF.
- Mamica iz Frankovega zaradi oddaljenega delovnega mesta (Ajdovščina) prosi za pomoč pri
jutranjem varstvu in prevozu otrok v vrtec. S predlogom in prošnjo so se obrnili na Majo
Žvokelj. Marija bo na centru povprašala kako lahko z njihovimi programi priskočijo na
pomoč v tem primeru.
Z molitvijo smo zaključili ob 20:55.
Zapisala Blanka AF 25.10.2011

