ZAPISNIK
3. seje ŽPS Stara Loka z dne 26.11.2012
Lokacija:
Prisotni:

Opravičeni:
Odsotni:

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

Dnevni red:
1. Češčenje pred najsvetejšim v župnijski cerkvi z litanijami
2. Molitev in uvodni pozdrav župnika
3. Ugotovitev navzočnosti
4. Študijski temo LETO VERE. Naše prednosti (PIP 25 – 30) predstavi Marcel Kokelj.
5. Pogovor o temi:
Pomembno je ohraniti in spoštovati tradicijo (običaji, ljudske pobožnosti, obredi,
procesije, češčenja,…). Pričevalci za vero smo, če to naredimo IZ PREPRIČANJA, ne iz
navade (ker moram, ker sem navajen)! Sedanji čas potrebuje:
- VERO IZ PREPRIČANJA
- ZAKORENINJENO VERO
- OSEBNO VERO, KI PA JO ŽIVIM IZ OBČESTVA
Sklep: Decembrsko študijsko temo (Naše slabosti) preberemo DOMA pred 4. sejo ŽPS.
6. Mesec december & januar
- devetdnevnica v čast Brezmadežni z začetkom v petek, 30.11. – priprava na praznik
Brezmadežnega spočetja Device Marije: otroke in veroukarje še posebej povabimo k
sv. maši
- božična devetdnevnica z začetkom v nedeljo, 16.12. – priprava na Božič
- Betlehemska luč – prinesejo skavti pri večerni maši v soboto, 22.12
- otroška božičnica ob 18:30 (pripravljajo mladinci z Janezom Snojem), božičnica pred
polnočnico 23:30
- sv. Štefan, blagoslov živali in soli za živino – poned., 26.12.; blagoslov konj ob 11:15
- praznik sv. Družine: nedelja, 30.12. –blagoslov otrok pri vseh mašah. Srečanje
zakonskih jubilantov!
- romanje v Crngrob na Silvestrovo: odhod izpred župnišča 21:45
- januar: pričnemo s pripravo na posvetitev slov. naroda Devici Mariji na praznik
Marijinega vnebovzetja 2013, ob 70-letnici posvetitve Marijinemu brezmadežnemu
Srcu. Povabljeni k opravljanju pobožnosti 5 prvih sobot v mesecu (pričetek s soboto,
5.1.2013) – spoved, obhajilo, molitev rožnega venca in 15 minut premišljevanja.
Priložnost:
- z jutranjo mašo: rožni venec + 15 min premišljevanja 7:15 – 8:00
sveta maša ob 8h
- z večerno mašo: rožni venec 17:30 – 18:00
sveta maša ob 18h
15 min premišljevanja – po maši
Pobuda (U. Florjančič): U. Florjančič pripravi plakat za v cerkev o tej pobudi.

7. Razno
Refleksije o:
- dekanijsko srečanje ŽPS v Žireh, 18.11. ob 15h: na srečanju je bilo 7 članov našega
ŽPS.
- klekljarski krožek za otroke v Stari Loki je zaživel 14.11. Krožek vodi ga. Vida Šubic,
srečanja so vsako sredo 16.30 – 17.30. Lep obisk!
- živahno dogajanje na Fari – priprave na veseloigro Dve nevesti so v polnem teku
(učenje glavnih vlog, srečanja posameznih skupin,…)
Dogodki pred nami:
- srečanje sodelavcev Karitas v Ponikvi s koncertom Klic dobrote – sreda, 28.11.2012
- delavnica izdelovanja adventnih vencev – sobota, 1.12.2012 ob 9.00 v veroučni učilnici
- gledališka predstava KATARININ MIKLAVŽ v režiji Mojce Berce in prihod sv. Miklavža
– četrtek, 6.12. ob 16.00 v Jurjevi dvorani
- adventni & božični koncerti: Škofjeloški oktet (petek, 7.12. ob 19h – koncert Marijinih
pesmi), Škofjeloška gimnazija (sobota, 15.12. po večerni maši), Obrtna zbornica
- trikraljevska akcija: četrtek do sobota, 27., 28. in 29.12.2012
8. Zaključek z molitvijo.
Seja je zaključena ob 21.00 uri.
4. seja ŽPS v pastoralnem letu 2012/13 bo v ponedeljek, 28.1.2013 zvečer po večerni maši.
Temo za januar: LETO VERE. Namen slovenskega pastoralnega načrta pripravi Marija
Jezeršek.
VSE DOBRO!
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 11.12.2012

