ZAPISNIK
3. seje ŽPS Stara Loka z dne 28.11.2011
Lokacija:
Prisotni:

Opravičeni:
Odsotni:

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

Dnevni red:
1. Molitev pred najsvetejšim v župnijski cerkvi (15 min)
2. Ugotovitev navzočnosti
3. Kratka predstavitev teme Imam lastno mnenje – oblikujem javno mnenje, ki jo
predstavi Blanka A. Florjanovič.
Vsi smo poklicani da spregovorimo. Pričevati ne le z besedami, bolj z dejanji in
zgledom. Imeti lastno mnenje in oblikovati javno mnenje pomeni, da sem pripravljen
pričevati z življenjem – ni me strah pokazati, da sem kristjan! Berimo dobro literaturo,
modro izbirajmo med mediji, radi berimo verski tisk. Poglabljajmo vero z branjem in
premišljevanjem Svetega pisma. Pomagajmo si s Kompendijem, povzetkom
Katekizma katoliške Cerkve.
4. Mesec december
- devetdnevnica v čast Brezmadežni z začetkom 30.11. – priprava na praznik
brezmadežnega spočetja device Marije: otroke in veroukarje še posebej povabimo k
sveti maši
- nedelja, 4.12. ob 15.00 – gledališka predstava MENJAVA NA VRHU v Jurjevi dvorani
in prihod sv. Miklavža
- božična osemdnevnica z začetkom petek, 16.12. – priprava na Božič
- Betlehemska luč – četrtek, 22.12., pri večerni maši
- otroška božičnica ob 18.30 uri, božičnica pred polnočnico 23.30 uri
- sv. Štefan in blagoslov soli za živino – ponedeljek, 26.12., ob 11.15 uri
- praznik sv. Družine: petek, 30.12. – ob 18.00 uri vabljene družine z otroki; blagoslov
otrok pri vseh mašah
- romanje v Crngrob na Silvestrovo
Sklep: Za prihodnje leto dogovoriti, da bi imeli »enega samega sv. Miklavža« na Fari,
na predvečer goda sv. Miklavža, 5.12., skupaj z dramsko igrico. Sklicati sestanek
različnih strani (župnik, M. Berce, predstavnik vrtca, organizatorje in akterje
starološkega miklavževanja,…).
5. Razno
Refleksije:
- odlično predavanje dr. Andreja Marka Pozniča »Pravičnost v ljubezni« na
dekanijskem srečanju ŽPS v Stari Loki 13.11. Lepa udeležba članov domačega
ŽPS

Aktivnosti:
- sobota, 10.12. ob 19.00 – božični koncert škofjeloške gimnazije
- nedelja, 11.12. ob 19.00 – koncert glasbenih umetnikov iz Češke
- petek, 16.12. ob 19.30 – božično-novoletni koncert Obrtne območne zbornice
- trikraljevska akcija bo - datum še dogovoriti
- Družinski zakonik – ostanimo budni in pripravljeni pomagati, ko bomo poklicani
- državnozborske volitve: vsi smo poklicani, da se udeležimo volitev po vodilu
blaženega A. M. Slomška - volite modro, izvolite dobro; kakor si boste sami postlali,
tako boste ležali.
- sobota, 10.12. ob 9.00 – 15.00: seminar za sodelavce Karitas in druge, pri
uršulinkah pri Sv. Duhu
Pobuda (K. Karlin): Božični koncerti naj ne bodo prezgodaj, ko še ni božični čas.
Lepo bi bilo, če bi upoštevali cerkveni koledar. Bodimo zgled za druge in pričujmo kot
kristjani - tako oblikujemo javno mnenje.
Pobuda (M. Bernik): Povabimo v našo cerkev izvajalce koralnega petja.
Sklep: Dogovoriti datum izvedbe trikraljevske akcije (M. Berce, T. Oblakovič, A.
Snoj).
Sklep: Predlagati na AKRIS, da bi na svojih spletnih straneh objavljali informacije o
pogrebih, npr. datume in ure pogrebov. A. Snoj se pozanima.
6. Zaključek z molitvijo.
Seja je zaključena ob 21.00 uri.
4. seja v pastoralnem letu 2010/11 bo četrti ponedeljek v januarju, t.j., 23.1.2012 zvečer
po večerni maši.
VSE DOBRO!
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 1.12.2011

