ZAPISNIK
3. seje ŽPS Stara Loka z dne 25.11.2013
Lokacija:
Prisotni:

Opravičeni:

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

Dnevni red:
1. Češčenje pred najsvetejšim v župnijski cerkvi z litanijami
2. Molitev in uvodni pozdrav župnika
3. Ugotovitev navzočnosti
4. Študijsko temo NA POTI K IZVIRU. 3. Pot naše župnije od številnih dejavnosti k
izviru, str. 14, predstavi Tine Oblakovič.
5. Pogovor o temi
6. Mesec december & januar
- devetdnevnica v čast Brezmadežni z začetkom v soboto, 30.11. – priprava na praznik
Brezmadežnega spočetja Device Marije
- božična devetdnevnica z začetkom v ponedeljek, 16.12. – priprava na Božič
Sklep: G. župnik naroči KATEHETOM, da povabijo vse veroučence k obema 9dnevnicama.
- Betlehemska luč – prinesejo skavti pri večerni maši v soboto, 21.12
- otroška božičnica ob 18:30 (pripravljajo mladinci z Janezom Snojem), božičnica pred
polnočnico 23:30
- sv. Štefan, blagoslov soli za živino – čet., 26.12.
- praznik sv. Družine: nedelja, 29.12. – blagoslov otrok pri vseh mašah
Pobuda (A. Snoj): Povabljeni smo k molitvi za uspeh VSESLOVENSKEGA
KONGRESA DRUŽIN (predvidoma bo leta 2015).
- romanje v Crngrob na Silvestrovo: odhod izpred župnišča ob 21:45. Že tradicionalno,
15-ič, od l. 1999 dalje
Dopoldanske svete maše od Božiča do Novega leta so ob 8h in 10h.
7. Razno
Kako je bilo:
- srečanje zakonskih jubilantov: udeležba bolj skromna
- pričeli z rednimi tedenskimi srečanji birmancev z animatorji. Šolo (vikend) za
animatorje na Planini pri Rakeku sta obiskala jan Pintar in Špela Jezeršek.
- dekanijsko srečanje ŽPS v Javorjah, 17.11. ob 15h – skromna udeležba (g. župnik in 3
možje)
Sklep: V prihodnje se vnaprej dogovorimo kdo se bo srečanja udeležil.
- enotedenski obisk Pedra Opeka v Sloveniji – v ponedeljek zvečer, po srečanju v
Unionski dvorani, so g. župnik, Borut Gartner, Neža Krajnik in Meta Snoj Pedru Opeki
osebno izročili zbrane darove otrok, gledališčnikov in dobrotnikov pri predstavah Dve
nevesti, da jih ponese v svoj misijon na Madagaskarju! Zahvalno pismo P. Opeke.

- teden zaporov
- slovesnost ob sklepu LETA VERE za ljubljansko nadškofijo – nedelja, 24. 11. 2013 ob
16h v ljubljanski stolnici; skromna udeležba
- teden Karitas: v nedeljo, 1.12. je dobrodelni srečelov v župniji Škofja Loka
Kaj nas čaka:
- delavnica izdelovanja adventnih vencev – sobota, 30.11.2012 ob 9.30 v veroučnih
učilnicah
- sv. Miklavž: petek, 6.12. ob 16.30 v Jurjevi dvorani - gledališka predstava PRAVI
APOSTOLI in prihod sv. Miklavža
- blagoslov konj na Štefanovo bo na starološkem trgu pod cerkvijo, pred kapelico ob
11.15!
- trikraljevska akcija – četrtek do sobota, 26., 27. in 28. december 2013 ?? Kdo vodi?
- sv. birma – nedelja, 27.4.2014 ob 9h
Sklep: VSAKO DRUGO IN ČETRTO NEDELJO V MESECU sv. mašo ob 9h sooblikuje
birmanska skupina – do birme se zvrstijo vse skupine (berila, uvodi, prošnje). M.
Berce se dogovori za urnik z animatorji birmanskih skupin.
- Loški misijon 2014: LUČ VERE – od petka, 17.10. do nedelje, 26.10., za 4 župnije
(Stara Loka, Škofja Loka, Suha in Sv. Duh + kapucini). V naši župniji bosta misijonarja
Bojan Ravbar in Jani Tušek.
- pobuda za ureditev središča Stare Loke (trg pod cerkvijo pred kapelico, starološki grad
in ožja okolica): K. Karlin vodi in koordinira aktivnosti
8. Zaključek z molitvijo.
Seja je zaključena ob 21.00 uri.
4. seja ŽPS v pastoralnem letu 2013/14 bo v ponedeljek, 27.1.2014 zvečer po večerni maši.
4. študijsko temo: NA POTI K IZVIRU. Mesto Božje besede v mojem življenju, str. 19 pripravi
Mojca Berce.

VSE DOBRO!
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 15.1.2014

