ZAPISNIK
3. seje ŽPS Stara Loka z dne 30. 11. 2015
Lokacija:
Prisotni:

Opravičeni:
Odsotni:

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

Dnevni red:
1. Sveta maša v župnijski cerkvi
2. Molitev in uvodni pozdrav župnika
3. Ugotovitev navzočnosti
4. Študijsko temo Molitev je hrepenenje iz Priročnika pastoralnega načrtovanja za ŽPSje z
naslovom Družina na poti k izviru (str. 19) je pripravila Mojca Berce.
Molitev je hrepenenje po Bogu. Vse naše življenje je hrepenenje. Neprenehoma bomo
molili, če se bomo naučili živeti z nenehno bolečino stalnega hrepenenja.
5. Pogovor o temi
Pobuda (M. Berce): Člani molitvene skupine bi s svojim osebnim pričevanjem z ambona
(kot del pridige) občestvu približali delo skupine, zakaj prihajajo, zakaj žrtvujejo svoj
prosti čas.
Pobuda (M. Kokelj): Veliko sporočilnost ima pričevanje laikov z ambona. To je
priložnost, da laiki spregovorijo o svojem delovanju v župniji in z osebnim zgledom
nagovorijo ljudi, da se vključijo v življenje župnije, vsak po svojih danostih.
Molitev ni brbranje, drdranje. Molitev naj bo zbrana. Učimo mlade moliti tudi s svojimi
besedami (ker je molitev naš pogovor z Bogom). Radi molimo molitev Oče naš, ki nas jo
je naučil Jezus, in molitev Zdrava Marija, ki nas jo je naučila Cerkev. Kakršen odnos do
molitve imamo odrasli, takšen zgled predajamo mladim.
6. Mesec december & januar
- devetdnevnica v čast Brezmadežni z začetkom v ponedeljek, 30. 11. pri večerni maši
- praznik Brezmadežne, torek, 8. 12.
i) praznična maša na Fari ob 18h
ii) ob 20h bo sveta maša tudi v nunski cerkvi, za žrtve povojnih pobojev na
Škofjeloškem. Somaševanje duhovnikov iz okoliških župnij. Za več maš, med njimi
tudi za to mašo v nunski cerkvi, je bil namenjen del prostovoljnih prispevkov, zbranih
ob razstavi in spremljajočih dogodkih ČLOVEK GLEJ.
- PRVI PETEK IN PRVA SOBOTA: češčenje/adoracija pred najsvetejšim 16 ur (8h –
24h) na prvi petek, 4. 12. in 8. 1. (ker je prvi petek v januarju na 1. 1., bomo češčenje
prestavili za teden dni) – Ne pozabimo! Povabimo »oddaljene«, tudi domače
- božična devetdnevnica z začetkom v sredo, 16. 12.
- Betlehemsko luč bodo skavti prinesli v torek, 22. 12., pri večerni maši (vsako leto je na
22. 12.)
- otroška božičnica ob 18.30 uri, božičnica pred polnočnico 23.30 uri
- sv. Štefan in blagoslov soli za živino – sobota, 26. 12. Po 10-i maši, ob 11.15,
blagoslov konj na parkirišču pod vežico
- nedelja sv. družine, 27. 12.

i) blagoslov otrok pri 10-i maši
ii) na predvečer praznika Nedolžnih otrok, ob 15h bo sveta maša ob Matjaževi jami
pri Pevnem. Peš bomo šli izpred Marijine kapelice v Stari Loki.
- silvestrsko romanje z baklami in lučkami k Mariji v Crngrob – četrtek, 31. 12. ob 21.45
izpred Marijine kapelice na Fari: povabiti vse loške župnije v duhu bratske edinosti kot
smo jo (o)živeli z Loškim misijonom
- sobota, 2. 1. 2016 – začetek priprav na prihod kipa fatimske Matere Božje v
Slovenijo s pobožnostjo 5 prvih sobot na fatimski način. Pobožnost na prve
sobote se bo začenjala ob 7.15 (pred jutranjo mašo) in 17.15 (kasneje 18.15) pred
večerno mašo.
Sklep: Urška Florjančič pripravi razpored po dnevih, da se lahko tisti člani ŽPS, ki bi
želeli sodelovati pri vodenem premišljevanju fatimskih skrivnosti, zapišejo v tabelo.
Knjižice bodo na voljo pri župniku, da se bodo bralci lahko pripravili. Med desetkami
rožnega venca in pri maši bomo peli pesem Trinajstega maja.
Kip fatimske Matere Božje v Slovenijo priroma 12. 5. 2016 na Brezje. V naši dekaniji
bo od 23. do 25. 5. 2016. V Stari Loki bo kip 24. 5. 2016 od 9h do 12h. Župnik bo v
oznanila zapisal še tiste ure, ob katerih bo kip romal po drugih župnijah naše dekanije.
- sreda, 6. 1. 2016, pri večerni maši — Trikraljevski večer s sv. mašo, h kateri pridejo vsi
koledniki. V cerkev pridejo v sprevodu, pojoč koledniško pesem. Pri maši bo pel otroški
zbor.
Praznične maše od Božiča do Novega leta (Božič, Štefanovo, sv. Družina in Novo leto)
so ob 8h in 10h.
7. Razno
Kako je bilo:
- srečanje članov ŽPS (duhovnikov in laikov) v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu –
sobota, 7. 11. od 9.00 do 13.00. Predavanje in delavnice na temo: vloga/mesto družine
v naših župnijah. Iz naše župnije skromna udeležba / 2 predstavnika ŽPS (župnik in U.
Florjančič).
- srečanje zakonskih jubilantov na zahvalno nedeljo – 8. 11. pri sv. maši ob 9h. Lepo
praznovanje, skromna udeležba.
- predstavitev Zbornika župnije sv. Jurija Stara Loka – sobota, 14. 11. ob 19h v Jurjevi
dvorani. Polna dvorana (200 + 40 pevcev), dobri odzivi.
- prvo srečanje in druženje v 2. sezoni DRUŽINSKE AKADEMIJE – sobota, 21. 11. od
9.00 do 12.30 v Jurjevi dvorani: predavanje in delavnica na temo Mediji: okno v svet in
vrata v naš dom, govorniki Jure Sešek (Radio Ognjišče), Boštjan Debevec (Radio
Slovenija), Andrej Doblehar (RTV Slovenija), Janez Snoj (Vrtec Sončni žarek). Dobri
odzivi udeležencev, priložnost za graditev skupnosti.
- delavnica izdelovanja adventnih vencev – sobota, 28. 11. ob 9.00 v veroučnih
učilnicah: lep obisk, pripravili in vodili Ljubica in Nataša Klančar
- zaključek tedna Karitas – nedelja Karitas, 29. 11. V cerkvi pod korom smo zbirali
darove za dobrodelni srečelov v župniji Škofja Loka.
OTROCI IN MLADINA
- otroški pevski zbor – začel z vajami v sredo, 25. 11. Vodita Marko Novak in Lucija
Štalec, vaje so ob sredah 18.45 – 19.30 v veroučni učilnici.
- mladinski pevski zbor vodi Irena Debeljak. Vaje so ob sredah 19.30 – 21.00 v veroučni
učilnici.
- mladinsko skupino ob petkih ob 20h je novembra 2015 prevzela Lucija Štalec
- prvo srečanje birmanskih animatorjev z župnikom je bilo v sredo, 25. 11.

Kaj nas čaka:
- četrtek, 3. 12., ob 19h – glasbeni večer ZVEZDE NA NEBU ŽARE ...z besedo in
glasbo po poti Slavka Avsenika …“Ta veseli dan kulture” bo v Jurjevi dvorani. Vabi
Muzejsko društvo Škofja Loka.
- sobota, 5. 12., ob 10h – prvo srečanje birmancev z animatorji, razdelitev po skupinah,
ogled filma o Fatimi, v Jurjevi dvorani
- sobota, 5. 12. ob 16.40 – na predvečer sv. Miklavža pred župniščem pozdravimo sv.
Miklavža z otroškim pevskim zborom
- sreda, 9. 12. ob 19h– pogovorni večer o povojnih pobojih na Škofjeloškem v Jurjevi
dvorani, gostje Mitja Ferenc, Bogdan Vidmar, Janez Pintar, moderira Blaž Karlin.
Pripravlja Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka.
- sobota, 12. 12. ob 19h – srečanje s predavanjem v pripravi na DRUŽINSKI
REFERENDUM! Gostje: Tomaž Merše in zakonski par. Vsi smo poklicani, da s seboj
na srečanje pripeljemo ŠE 5 LJUDI in čim širše posredujemo povabilo na srečanje.
- nedelja, 13. 12. ob 18h – gledališka igra Rekviem za Jezusa na Loškem odru,
gostovanje župnijske gledališke skupine iz Most. Pripravlja Kulturno-zgodovinsko
društvo Lonka Stara Loka. Vstopnice v predprodaji 5 EUR, za člane Lonke 3 EUR, na
dan predstave 8 EUR. Več na spletni strani društva Lonka.
ADVENTNO-BOŽIČNI KONCERTI v farni cerkvi:
- petek, 18. 12. ob 19.30 – božično-novoletni koncert za Podjetniško-obrtno zbornico
Škofja Loka
- sobota, 19. 12. ob 19.30 – božično-novoletni koncert Gimnazije Škofja Loka:
gimnazijski zbor in orkester Crescendo
- nedelja, 20. 12. – DRUŽINSKI REFERENDUM! Nadškof Zore je dejal, da bo ta
referendum preizkus naše ZVESTOBE BOGU. ALI SMO (ŠE) ZVESTI BOGU,
evangeliju, Kristusovemu nauku? Ali smo DOVOLJ UKORENINJENI v
krščanstvo, da bomo pogled na družino, zakon, otroke (to, kar je zapisano v
človeka, v njegovo naravo) širili naprej? Pridem, glasujem PROTI novemu zakonu
in nagovorim k udeležbi na referendumu ŠE 5 LJUDI.
- sobota, 26. 12. – blagoslov konj na Štefanovo, parkirišče pod cerkvijo ob 11.15
- TRIKRALJEVSKA akcija – lani je potekala od petka do nedelje, 2., 3. in 4. 1. Kdaj
letos? Čas je od Božiča do Svetih treh kraljev.
Sklep: Andrej Hoivik, Jan Pintar in Tine Oblakovič se dogovorijo za termin koledovanja
in določijo datum srečanja s koledniki in voditelji. Takoj ko bo znan datum prvega
srečanja bomo h koledovanju povabili pri verouku (vsi kateheti), otroke iz nekdanjega
dramskega krožka (Mojca Berce) in mladince (za voditelje). 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 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.
- U. Florjančič se v imenu več faranov zahvali, da je bil v nedeljo pri večerni maši že
adventni venec ob oltarju. Pri dopoldanskih mašah smo ga pogrešali. Okras ob Mariji
pred oltarjem s štirimi svečami je lep, a nima simbolike venca (nekoč znamenje
zmagovalca, okrogla oblika kot znak neskončnosti in večnosti, Božje zvestobe, zelenje
kot večno življenje, sveča oz. luč je simbol Kristusa kot je župnik dobro povedal v
pridigi).

Marcel Kokelj naknadno sporoči: tudi letos bodo na voljo božično-novoletne voščilnice
Vrtca Sončni žarek. Voščilnice lahko naročimo v vrtcu (pozvonimo) ali dobimo v cerkvi.
Prispevek 50 centov za voščilnico. Zbrani darovi so namenjeni za delovanje vrtca.
8. Zaključek z molitvijo.
Seja je zaključena ob 21.40 uri.
4. seja ŽPS v pastoralnem letu 2015/16 bo v ponedeljek, 25. 1. 2016 zvečer po večerni
maši.
VSE DOBRO!
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 1.12.2015

