ZAPISNIK
3. seje ŽPS Stara Loka z dne 24.11.2014
Lokacija:
Prisotni:

Opravičeni:

župnijska cerkev (po večerni maši) in župnišče Stara Loka (začetek ob 19.00)
Alojz Snoj (župnik), Mojca Berce, Mojca Bernik, Štefan Čadež, Slavko Dobrajc,
Urška Florjančič, Blanka A. Florjanovič, Andrej Hoivik, Marija Jezeršek, Marjan
Klančar, Marcel Kokelj, Matjaž Košir, Franc Pertovt, Pavle Pokorn, Marko
Porenta,
Ana Florjančič, Klemen Karlin, Eva Omejc, Urška Omejc, Tončka Trilar

Dnevni red:
1. Češčenje pred najsvetejšim v župnijski cerkvi z litanijami
2. Molitev in uvodni pozdrav župnika
3. Ugotovitev navzočnosti
4. Mesec december & januar
- devetdnevnica v čast Brezmadežni z začetkom v nedeljo, 30.11. pri 9-i maši – priprava
na praznik Brezmadežnega spočetja Device Marije. Pojejo Eva&Gregor Kržišnik, Lina
Voje.
- PRVI PETEK IN PRVA SOBOTA: češčenje/adoracija pred najsvetejšim 24 ur na prvi
petek, 5.12. – Ne pozabimo! Povabimo »oddaljene«, še posebno svoje domače
- božična devetdnevnica z začetkom v torek, 16.12. – priprava na Božič. Pojejo Eva in
Gregor Kržišnik, Lina Voje.
- Betlehemska luč – prinesejo skavti pri večerni maši v ponedeljek, 22.12.
Sklep: Po maši skavti postavljajo smreke v cerkvi.
- otroška božičnica ob 18:30 (mladinci z J. Snojem), božičnica pred polnočnico 23:30
(mešani zbor)
- sv. Štefan, blagoslov soli za živino – petek, 26.12. z blagoslovom konj ob 11.15 na
parkirišču pod cerkvijo
- praznik sv. Družine: nedelja, 28.12. – blagoslov otrok pri vseh mašah
- silvestrsko romanje z baklami in lučkami k Mariji v Crngrob – sreda, 31.12. ob 21:45
izpred Marijine kapelice pod cerkvijo. Že tradicionalno, 16-ič, od l. 1999 dalje. Župnik
nagovori tudi župnike iz Suhe in Škofje Loke ter kapucine, da se nam pridružijo v duhu
bratske edinosti kot smo jo (o)živeli z Loškim misijonom
Dopoldanske svete maše od Božiča do Novega leta so ob 8h in 10h.
- DODANO PO SREČANJU v dogovoru z župnikom in M. Berce: blagoslov kolednikov in
ostalih sodelujočih v Trikraljevski akciji pri večerni maši v torek, 6.1.2015
5. Razno
Kako je bilo:
- srečanje zakonskih jubilantov na zahvalno nedeljo, 9.11. – Mojca Bernik pohvali lepo
praznovanje, po maši se jih je v Jurjevi dvorani zbralo 7 parov.
- dekanijsko srečanje ŽPS v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu – sobota, 15.11.
dopoldne (2 predstavnici ŽPS): Urška in Ana Florjančič sta se udeležili srečanja.
Tema je bila poslanstvo laikov in duhovnikov v župniji. Vsak po svoji poklicanosti ima
naloge in odgovornosti v župniji. Potrebno je iskati in odkrivati svojo poklicanost.
Sodelovanje v župniji mora temeljiti na dialogu med župnikom in laiki. Duhovnik
prinaša Boga v občestvo, laiki pa iščemo poti kako in kje bi lahko prispevali k graditvi
občestva v duhu evangelija.

- posvetitev in ustoličenje novega nadškofa Staneta Zoreta – nedelja, 23.11.
Sklep: Župnik pošlje nadškofu pozdravno pismo v imenu celotnega ŽPS.
Kaj nas čaka:
- spominski večer in priložnostna razstava ob 50. obletnici smrti Janeza Veiderja in 100.
obletnici začetka 1. svetovne vojne – petek, 28.11. ob 19h v Jurjevi dvorani
- teden Karitas: v nedeljo, 30.11. je dobrodelni srečelov v župniji Škofja Loka, pred tem
zbiramo darove za srečelov
- delavnica izdelovanja adventnih vencev ob 9.00 v sejni sobi župnišča – sobota, 29.11.
- prvo srečanje in druženje v DRUŽINSKI AKADEMIJI, predavanje in delavnica na temo
“Konflikt z otrokom – priložnost za mojo osebnostno rast” vodita zakonca Rudi in Meta
Tavčar – sobota, 29.11. od 9.00 do 12.30 v Jurjevi dvorani (več v zloženki)
- petek, 5.12. – na predvečer sv. Miklavža ob 16.40 pred župniščem pozdravimo sv.
Miklavža z otroškim pevskim zborom, skromna obdaritev prisotnih
ADVENTNO-BOŽIČNI KONCERTI v farni cerkvi:
- sobota, 6.12. ob 19h – koncert za Obrtno zbornico (Trio quartet?)
- sobota, 13.12. ob 19h – koncert češkega tria (sopran, trobenta, orgle)
- sobota, 20.12. ob 19h – koncert za Gimnazije Škofja Loka: gimnazijski zbor in orkester
Crescendo
ADVENTNO-BOŽIČNI DOGODKI pred Marijino kapelico na Fari:
- sobota, 20.12. ob 17.15 – V pričakovanju božiča: otrokom ob jaslicah pripoveduje Jan
Bertoncelj
- petek, 26.12. ob 19.00 – Bodi zdrava domovina: večer slovenskih domoljubnih in
božičnih pesmi, sodeluje Zagorski oktet, ki bo pel že pri večerni maši ob 18.00
- torek, 6.1.2015 ob 19.00 – Trikraljevski večer, sodelujejo starološki koledniki in
Grudnove Šmikle pod vodstvom Marjete Naglič (pojejo tudi pri maši ob 18h)
TRIKRALJEVSKA akcija:
Sklep: Trikraljevska akcija bo potekala od petka do nedelje, t.j., 2., 3. in 4.1.2015. Akcijo
pripravijo Andrej Hoivik, Tine Oblakovič in Mojca Berce. ČIMPREJ povabiti
mladince (J. Snoj), da se pridružijo kot voditelji skupin in animatorji. ČIMPREJ
povabiti Marico Bogataj in Tončko Trilar, da pregledata kostume in zašijeta kar je
še potrebno.
Pobuda (M. Jezeršek): Vsi smo povabljeni k pobudi starološke Karitas, da kot že
lansko leto tudi letos v decembru pečemo domače dobrote, ki jih bodo prejeli kot
božični dar prejemniki pomoči na Karitas centru. Kar spečemo prinesemo v cerkev in
pustimo pod korom. Vsak torek se bodo dobrote odnesle in v sredo delile.
Pobuda (M. Kokelj): Povabi, da radi darujemo za voščilnice, ki jih bodo tudi letos
izdelali otroci iz Vrtca Sončni žarek. Na voljo bodo tudi voščilnice, ki jih bo oblikovala
Mojca Pleško. Voščilnice lahko naročimo v vrtcu (pozvonimo) ali dobimo v cerkvi pri
Marjanu. Zbrani darovi so namenjeni za delovanje vrtca.
Pobuda (M. Košir): Predlaga, da bi se na steklena vrata v cerkvi namestila ključavnica.
Z zaklepanjem steklenih vrat bi se morda ponudila možnost, da je cerkev pod korom
odprta tudi čez dan.
6. Zaključek z molitvijo.
Seja je zaključena ob 21.00 uri.

4. seja ŽPS v pastoralnem letu 2014/15 bo v ponedeljek, 26.1.2015 zvečer po večerni maši.
VSE DOBRO!
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 25.11.2014

