ZAPISNIK
3. seje ŽPS Stara Loka 2017/18 z dne 27.11.2017
Lokacija:
Prisotni:
Opravičeni:
Odsotni:

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

Dnevni red:
1. Češčenje Najsvetejšega v župnijski cerkvi z litanijami
2. Uvodni pozdrav župnika molitev za blagoslov dela ŽPS
3. Ugotovitev navzočnosti
4. Duhovna poglobitev: Študijsko temo za november z naslovom Vera kot živa, ljubezniva
Božja navzočnost iz pastoralnega priročnika IZ RODA V ROD, bi predstavil Marjan
Debeljak, a je ta točka ODPADLA zaradi njegove odsotnosti.
5. Pogovor o temi - ODPADE
6. Redno pastoralno delo: december – januar
- devetdnevnica v čast Brezmadežni z začetkom v četrtek, 30. 11. pri večerni maši.
Pojeta Jakob Florjančič, Irena Debeljak; spremlja Ambrož, Gregor. Urnik petja dogovorita
Ambrož in Gregor. Na isti dan je na OŠ Ivana Groharja Dobrodelni koncert&Miklavžev
sejem, zato bo ta dan obisk svete maše verjetno bolj skromen.
POMEMBNO ZA VSAKO LETO: Župnik v pogovoru z ravnateljem OŠ Ivana Groharja
dogovori / uskladi datum Dobrodelnega koncerta&Miklavževega sejma, da ga na šoli
pripravijo pred 30.11., ko se začne devetdnevnica, ker sicer otrok ni prvi dan k
devetdnevnici.
- Prvi petek in prva sobota v decembru, 1. in 2.12. – češčenje/adoracija pred Najsvetejšim
12 ur (8h – 20h) na prvi petek: Ne pozabimo! Povabimo »oddaljene«, še posebno svoje
domače! Uro slavljenja od 19.00 do 20.00 vodijo družine. Na prvi petek in prvo soboto
smo povabljeni k sveti maši in k zakramentu svete spovedi
- praznik Brezmadežne, petek, 8. 12. – maše kot ob nedeljah
- božična devetdnevnica z začetkom v soboto, 16. 12. Pojejo Andrej Karlin, Jakob
Florjančič, Irena Debeljak; spremlja Ambrož, Gregor. Urnik petja dogovorita Ambrož in
Gregor.
- Betlehemska luč (skavti pri večerni maši) – petek, 22.12., pri večerni maši
- božični / prvi sveti večer – otroška maša ob 18h (pojejo družine, vodi Irena Debeljak), ki
se začne z božičnico ob 17.40 (pripravi otroški zbor&mladinci), božičnica pred polnočnico
ob 23.30. Z Ambrožem dogovori župnik.
- jutranje svete maše od Božiča do Novega leta so ob 8h in 10h
- sv. Štefan in blagoslov soli za živino – torek, 26.12. Po 10-i maši blagoslov konj na
parkirišču pod cerkvijo ob 11.15
- sveta maša za žrtve povojnih pobojev v Matjaževi jami na praznik Nedolžnih otrok –
četrtek, 28. 12., ob 15h v cerkvi sv. Uršule v Pevnem maša v Pevnem
V PRIHODNJE dogovoriti (župnik, mežnar v Pevnem, Janez Pintar, …) ali bi imeli
mašo v ta namen 2. nedeljo v maju (ob času, ko so dejansko pomorili otroke)
- nedelja sv. družine, 31. 12. – blagoslov otrok sveti maši ob 10h
- silvestrsko romanje z baklami in lučkami k Mariji v Crngrob - nedelja, 31.12. ob 21.45
izpred Marijine kapelice na Fari: Župnik povabi okoliške župnike.
- sobota, 6. 1. 2018, pri večerni maši (misijonski dan otrok) — Trikraljevski večer s sv.
mašo, h kateri pridejo vsi koledniki. V cerkev pridejo v sprevodu, pojoč koledniško pesem.
Pri maši poje otroški zbor. Župnik dogovori z Ambrožem.

7. Drugo dogajanje:
Kaj je pred nami:
- sobota, 2. 12. ob 9.00 – delavnica izdelovanja adventnih vencev v veroučnih učilnicah:
vodita Ljubica in Nataša Klančar
- sobota, 2. 12. ob 19.00 – FATIMA PO FATIMI: srečanje romarjev v Fatimo in vseh
prijateljev, ki so romarje spremljali v molitvi, ob fotografijah, skupnem petju in pričevanjih.
Dobrote iz domače kuhinje bodo polepšale skupno druženje
- nedelja Karitas, 3. 12. – zaključek tedna Karitas. V cerkvi pod korom cel december
zbiramo darove za Karitas (hrana, oblačila, igrače, pecivo, ozimnica,…). Vsako sredo
zbrane darove odpeljejo. Večje darove lahko sami pripeljemo v prostore Karitas vsako
sredo popoldne.
Pri večerni maši poje moški zbor Viribus Unitis (60 pevcev iz vse Slovenije) pod
vodstvom Tomaža Tozona ob 80. rojstnem dnevu zborovodje.
- torek, 5. 12. ob 16.40 – na predvečer sv. Miklavža pred župniščem pozdravimo sv.
Miklavža z otroškim pevskim zborom. Mojca Berce bo govorila z Ambrožem glede
kratkega programa (petje, recital)
- četrtek, 7.12., ob 19h – predstavitev knjige Pot med zvezde o alpinističnih podvigih
Ločanov avtorja Franca Vidica v Jurjevi dvorani.
- petek, 8.12., ob 19.30 – božično-novoletni koncert Območne obrtno-podjetniške zbornice
Škofja Loka v cerkvi sv. Jurija
- petek, 15.12., ob 17h – Božičnica Vrtca Sončni žarek v Jurjevi dvorani
- sobota, 16.12., ob 16h – Božičnica, ki jo za župljane in ljudi dobre volje pripravlja
Marijino delo v Jurjevi dvorani
- sobota, 16.12., ob 19h – božični koncert Gimnazije Škofja Loka, dirigent Žiga Kert
- ponedeljek 18. 12. ob 16h – odprtje filatelistične razstave na temo božiča v preddverju
Jurjeve dvorane. Zvečer po maši bo v Jurjevi dvorani ob 19h spominski večer /
akademija o Rudolfu Beslu, župniku v Stari Loki med 2. sv. vojno.
- petek, 29. 12., od 18.30 dalje - 2. tradicionalno druženje prijateljev Lonke pri jaslicah
ob Marijini kapelici na starološkem trgu, ob čaju in kuhanem vinu. Vabljeni!
- trikraljevska akcija – morda čet., pet., sob., 28, 29., 30.12. Župnik bo govoril s Tinetom
za organizacijo akcije.
8. Razno
9. Zaključek z molitvijo
Seja je zaključena ob 20.40 uri.
4. seja ŽPS v pastoralnem letu 2017/18 bo ŽE V LETU 2018, in sicer v ponedeljek, t.j., 29. 1.
2018. Pričnemo z večerno mašo (18.00) in češčenjem Najsvetejšega v cerkvi, nadaljujemo v
župnišču (18.45).
Duhovno poglobitev s temo za januar Čas pričakovanja in blagoslov novega življenja, str. 19 v
priročniku IZ RODA V ROD, pripravi Mojca Berce.

VSE DOBRO!
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 27. 11. 2017

