ZAPISNIK
4. seje ŽPS Stara Loka z dne 27. 2. 2017
župnijska cerkev (po večerni maši) in župnišče Stara Loka (začetek ob 19.00)
Alojz Snoj (župnik), Mojca Berce (se pridruži ob 20.30), Urška Florjančič,
Andrej Hoivik, Marija Jezeršek, Marcel Kokelj, Aleš Mohorič, Metka Oblak,
Franci Pertovt Tončka Trilar, Špela Vodnik
Opravičeni: Blanka A. Florjanovič, Jan Pintar
Ostali odsotni: Zinka Benedik, Karmen Hafner
Lokacija:
Prisotni:

Dnevni red:
1. Češčenje Najsvetejšega v župnijski cerkvi z litanijami
2. Molitev in uvodni pozdrav župnika
3. Ugotovitev navzočnosti
4. Duhovna poglobitev. Študijsko temo za februar KRŠČANSKI ZAKON IN DRUŽINA:
NJUNA LEPOTA IN IZZIVI. Spoštuj očeta in mater predstavi Andrej Hoivik.
Biti hvaležen za dar življenja, ne glede na odnose med staršema. Kakor se bodo mladi
naučili spoštovati starše v domači družini, takšen odnos bodo imeli do starostnikov v
širši družbi.
5. Mesec marec
- Pepelnica, začetek postnega časa, postna postava – sreda, 1. 3.
- Tri vabila Slovenske karitas za postni čas: »40 dni brez alkohola«, dobrodelna akcija
»Ne pozabimo« in spodbuda »Poglobimo postni čas«. Posebna spodbuda je tudi
#deliJezusa na spletnih straneh in na Exodus TV
- molitev križevega pota, ob postnih petkih ½ ure pred večerno mašo in ob nedeljah 20
min pred večerno mašo. Ob petkih uprizoritev postaj z mladinci in veroučenci (4.-9.
razred, po razporedu). Vaje vsak petek ob 16.45 v cerkvi! Ob nedeljah beremo križev
pot člani ŽPS. Na spletu imamo razpored za bralce. Radi se vpišite
- PRVI PETEK & PRVA SOBOTA: češčenje/adoracija pred najsvetejšim 16 ur (8h –
24h) na prvi petek, 3.3. – Ne pozabimo! Povabimo »oddaljene«, še posebno svoje
domače
- sobota, 4. 3. – pobožnost 5 prvih sobot na fatimski način kot priprava na praznovanje
100-letnice fatimskih prikazovanj. Ob 7.15 in 17.15.
- teden družine, 19. 3. – 25. 3.: od sv. Jožefa do Marijinega oznanjenja (Materinski
dan). Geslo: POGUMNO SRCE. Namen tedna: izpostaviti pomen MOŽ in OČETOV.
Možje in očetje so povabljeni, da v tem tednu prevzamejo pobudo za molitev rožnega
venca v družini (vsaj desetko)
 na 3. postno nedeljo, 19. 3., bo pri vseh mašah blagoslov mož in očetov
 v sredo, 22. 3., so vsi možje zvečer po maši povabljeni v župnišče na skupno
srečanje
 v soboto, 25. 3., bo pri vseh mašah blagoslov mater in vseh družin
6. Ostalo dogajanje v župniji
Kako je bilo:
- sobota, 11. 2. – drugo srečanje Družinske akademije 2016/2017 ob 9.00 v Krekovi
dvorani v Selcih (župnišče Selca). Naslov predavanja: Kako z otrokom spregovoriti o
spolnosti?, Zavod ŽIV!M. Lep odziv (40-50 staršev)!
- sobota, 18. 2. – DAN ODPRTIH VRAT v Vrtcu Sončni žarek. Bogato dogajanje, dober
odziv (250 staršev)

- četrtek, 23. 2. – Letni zbor članov Lonke, Gostilna Pr’ Starman ob 19h. Predavanje
restavratorke mag. Blanke Avguštin Florjanovič: Stara šara ali kulturna dediščina?
Kaj nas čaka:
Kaj je pred nami:
- sobota, 11. 3. – spomladansko srečanje članov ŽPS našega arhidiakonata (II.) od 9.
do 13. ure v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano. Namen srečanja je:
Preko predavanj, pogovorov in osebnega razmisleka iskati oseben odgovor na izziv:
kako živim občestvo in zaznavam težave posameznikov?
- četrtek, 24. 3. ob 19h – PASIJONSKI VEČER NA FARI, stara dekanija. POT NA
KALVARIJO, izbrana poezija Denise Levertov in glasba za godalni trio Alfreda
Schnittkeja. Domači recitatorji in instrumentalisti. Povabljeni, da skupaj pripravimo
prostor v stari dekaniji! Potrebujemo dobrovoljce za ozvočenje, osvetlitev, namestitev
Temeljevega pasijonskega križa za sceno, pogostitev, pripravo prostora
7. Razno
- Marcel Kokelj poudari, da je sedaj zadnji čas, da oblikujemo birmanske skupine in
pričnemo s srečanji (za začetek lahko 1x mesečno, jeseni pa se poveča intenziteta
srečevanj z voditelji / animatorji). Župnik predlaga, da bo po zimskih počitnicah (od 6.
3. dalje) sklical srečanje animatorjev / voditeljev birmanskih skupin.
- Urška Florjančič predlaga, da se češčenje Najsvetejšega, ki je uvodni del
vsakokratnega srečanja ŽPS, izpelje kot del svete maše in se povabi h kratkim
litanijam vse prisotne. Na ta način želimo povabiti vse župljane, da molijo za nas in
naše delo, ker smo člani ŽPS predstavniki vseh župljanov. Župnik sprejme pobudo.
8. Zaključek z molitvijo.
Seja je zaključena ob 21.30 uri.
5. seja v pastoralnem letu 2016/17 bo v ponedeljek, 27. 3. 2017 zvečer po večerni maši.
Temo za marec z naslovom LUČ V SVETILNIKU PRISTANIŠČA (str. 48 v pastoralnem
priročniku z naslovom Krščanski zakon in družina: njuna lepota in izzivi) pripravi Špela
Vodnik.

VSE DOBRO!
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 3. 3. 2017

