ZAPISNIK
3. seje ŽPS Stara Loka z dne 30.1.2017
Lokacija:
Prisotni:

Opravičeni:
Odsotni:

župnijska cerkev (po večerni maši) in župnišče Stara Loka (začetek ob 19.00)
Alojz Snoj (župnik), Marjan Debeljak, Urška Florjančič, Blanka A. Florjanovič,
Karmen Hafner, Andrej Hoivik, Marija Jezeršek, Aleš Mohorič, Metka Oblak,
Franci Pertovt, Tončka Trilar, Špela Vodnik
Mojca Berce, Marcel Kokelj, Jan Pintar
Zinka Benedik

Dnevni red:
1. Češčenje Najsvetejšega v župnijski cerkvi z litanijami
2. Molitev in uvodni pozdrav župnika
3. Ugotovitev navzočnosti
4. Duhovna poglobitev. Študijsko temo za januar z naslovom Vzgoja otrok za
medsebojno spoštovanje iz pastoralnega priročnika KRŠČANSKI ZAKON IN
DRUŽINA: NJUNA LEPOTA IN IZZIVI je pripravila Metka Oblak.
5. Mesec februar
- statistika verskega življenja v letu 2016 (predstavljena bo v oznanilih za februar
2017): 23 krstov, od tega 13 v zakonski zvezi (malo krstov, zadnja tri leta 35, 36 in
38), 29 pogrebov (enako kot lani), 45.000 obhajil (malo manj kot lani, pri delavniških
mašah je manj ljudi – starejši umirajo, mlajši ne prihajajo), 29 smrti (20 žensk, 9
moških, 9 predvidenih), 12 sklenitev sv. zakona (5 več kot lani, 10 doma, 2 drugod)
- Svečnica, praznik Jezusovega darovanja – četrtek, 2. 2.: blagoslov sveč, darovanje
sveč in voska za cerkev, nabirka za ogrevanje in razsvetljavo
- blagoslov sv. Blaža – petek, 3. 2.: Ne pozabimo na lep star običaj Blaževega
blagoslova za varstvo pred boleznimi v grlu in vsakim drugim zlom! Blagoslov bo tudi
pri jutranji maši.
- PRVI PETEK & PRVA SOBOTA: češčenje/adoracija pred najsvetejšim 16 ur (8h –
24h) na prvi petek, 3.2. – Ne pozabimo! Povabimo »oddaljene«, še posebno svoje
domače Ohranjajmo najpomembnejšo pobožnost, ki jo ima Cerkev!
Pri češčenju Najsvetejšega na prve petke bodo uro češčenja s slavilno pesmijo 19h –
20h pripravljale in vodile DRUŽINE.
- sobota, 4. 2. 2016 – pobožnost 5 prvih sobot na fatimski način kot priprava na
praznovanje 100-letnice fatimskih prikazovanj. Ob 7.15 in 17.15. Vpišimo se na
seznam za vodenje pobožnosti (vsakokrat 2 bralca in 1 molivec rožnega venca).
- Svetovni dan bolnikov, praznik lurške Matere Božje – sobota, 11. 2.: po večerni maši
bo procesija z lučkami po cerkvi
6. Razno
Kako je bilo:
- sobota, 19. 11. – jesenskega srečanja članov ŽPS našega arhidiakonata (II.) v
Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano so se udeležili Aleš Mohorič, Metka
Oblak in Karmen Hafner. Lepa priložnost, da izmenjamo izkušnje, da začutimo kako
smo del velikega občestva, ki nas povezuje Kristus.
- trikraljevska akcija od torka do četrtka, 27. – 29. 1. 2017 (popoldne): koordinirala
Metka Oblak, v pripravi akcije (kostumi, razpored območij obiskovanja) sodelovala
Tine Oblakovič in Marica Bogataj. Sodelovalo je 26 otrok, 7 voditeljev in 3 šoferjji.
Vsako popoldne so se na domove podale 4 skupine. Zbranih je bilo 4.150 EUR za
slovenske misijonarje. V adventni akciji OTROCI ZA OTROKE je bilo oddanih zelo
malo adventnih hranilnikov (že lani slab odziv).

Prihodnje leto je potrebno več nalepk, morda kreda za pisanje na vratne
podboje (če zmanjka nalepk).
- petek, 6. 1. 2017, pri večerni maši — Trikraljevski koledniki pri sv. maši. Zaključek
koledovanja z zahvalno mašo na praznik treh kraljev. Koledniki so pri maši zapeli
koledniško pesem.
- sobota, 14. 1. 2017 - Trikraljevski koledniki na srečanju v Šentvidu nad Ljubljano.
Spremstvo odraslih: Metka Oblak, Mihael Habicht, Jerneja Eržen. Na srečanje je z
vlakom šlo 10 mladih iz naše župnije. Dobro vzdušje!
Kaj je pred nami:
- sobota, 11. 2. - drugo srečanje Družinske akademije 2016/2017 ob 9.00 v Krekovi
dvorani v Selcih (župnišče Selca). Naslov predavanja: Kako z otrokom spregovoriti o
spolnosti? Predavateljici: Katarina Nzobandora in Klara Križaj iz Zavoda ŽIV!M.
- četrtek, 16. 2. - ob 19h v Kašči na Spodnjem trgu v Škofji Loki bo predavanje Aleša
Primca z naslovom Življenje in delo dr. Janeza Evangelista Kreka in pomen njegove
dediščine za današnji čas. Dogodek organizira Prosvetno društvo Sotočje v
sodelovanju s Kulturnim društvom dr. Janez Evangelist Krek Selca in bo ponovitev
odmevnega predavanja, ki je bilo decembra 2016 na 1. Krekovem večeru v Selcih.
- sobota, 18. 2. – ob 19.00 uri v Krekovi dvorani v župnišču Selca bo 3. KREKOV
VEČER. Domačin Franc Pfajfar bo spregovoril o dr. Janezu Evangelistu Kreku kot
domoljubu Selške doline.
- četrtek, 23. 2. – Letni zbor članov Lonke, Gostilna Pr’ Starman ob 19h. Predavanje
restavratorke mag. Blanke Avguštin Florjanovič: Stara šara ali kulturna dediščina?
- Pobude:
Andrej Hoivik je vprašal, če se kaj načrtuje s prenovo ogrevalnega sistema za cerkev.
G. župnik in predstavnik GS Aleš Mohorič sta povedala, da so v GS začeli s pogovori
med člani v smeri iskanja najboljše rešitve. Proces bo trajal dlje časa, ker gre za
veliko investicijo. Člani ŽPS smo izrazili mnenje, da se čim prej oznani pobuda
župljanom za pričetek namenskega zbiranja finančnih sredstev za prenovo ogrevanja
cerkve, ker bo zbiranje lahko trajalo več let.
Marjan Debeljak povabi, da se začnemo v molitvi za PRENOVO NAŠEGA NARODA
goreče in z večjim zaupanjem v Božjo navzočnost v našem življenju priporočati škofu
Antonu Vovku in ga prositi, da nam pri tem pomaga.
7. Zaključek z molitvijo.
Seja je zaključena ob 21.00 uri.
4. seja v pastoralnem letu 2016/17 bo v ponedeljek, 27. 2. 2017 zvečer po večerni maši.
Temo za februar z naslovom SPOŠTUJ OČETA IN MATER (str. 40 v pastoralnem priročniku
z naslovom Krščanski zakon in družina: njuna lepota in izzivi) bo pripravil Andrej Hoivik.

VSE DOBRO!
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 9.2.2017

