ZAPISNIK
4. seje ŽPS Stara Loka z dne 24.01.2011
Lokacija:
Prisotni:

Opravičeni:
Odsotni:

ţupnišče, Stara Loka, začetek ob 18.30 (po večerni maši)
Alojz Snoj (ţupnik), Mojca Berce, Mojca Bernik, Urška Florjančič, Andrej
Hoivik, Marija Jezeršek, Klemen Karlin, Marjan Klančar, Tine Oblakovič, Pavle
Pokorn, Tončka Trilar, Blanka Avguštin F., Zinka Benedik, Eva Omejc, Čadeţ
Štefan, Košir Matjaţ, Pertovt Franc, Porenta Marko
Ana Florjančič, Urška Omejc
Dobrajc Slavko, Marcel Kokelj

Dnevni red:
1. Molitev pred najsvetejšim v ţupnijski cerkvi (15 min)
2. Ugotovitev navzočnosti
3. Kratka predstavitev teme EVHARISTIJA ŢIVLJENJA – DAJTE JIM VI JESTI:
Različne oblike dela v župnijski Karitas, ki jo predstavi Marija Jezeršek
Ali znamo videti sočloveka, prisluhniti njegovim potrebam? Za sodelavca Karitas je
pomembna njegova osebna naravnanost. Ljudje v stiski laţje prosijo za materialno
pomoč kot pa za globlje stiske, v katerih so se znašli in so pogosto vzrok teţav.
Potrebno je nadgraditi materialno pomoč, npr. s prostovoljnimi svetovalci.
Trenutno naša ţupnijska Karitas (ŢK) skrbi za bolne in ostarele v domu. Kaj lahko še
naredimo:
- potrebno IZLUŠČITI POTREBE ZA POMOČ V NAŠI ŢUPNIJI, starim in mladim!
- navdušiti za sodelovanje v ŢK nove sodelavce VSEH GENERACIJ, povabiti
birmance (7., 8. razred), mladince, študente
- poiskati moţnosti in oblike sodelovanja s škofjeloško Karitas
Sklepi: 1) v postnem času bomo imeli predvidoma 4 predavanja s predavatelji, ki
so povezani s Karitas. A. Snoj povabi predavatelje.
2) M. Jezeršek in U. Omejc pripravljata predstavitveno zloženko ŽK.
3) T. Oblakovič in A. Hoivik bosta pripravila predstavitev o dejavnostih
Karitas v obliki diapozitivov za veroukarje (od 5. do 9. razreda, mladinci,
študenti) – s kateheti dogovoriti termin predstavitve
4. Mesec februar
- A. Snoj kratko predstavi statistiko verskega ţivljenja. Narašča število otrok, ki so
krščeni v nezakonski zvezi. Obisk nedeljskih maš še naprej upada, enako velja za
maše med tednom. Statistika bo objavljena v ţupnijskih oznanilih.
- Svečnica – blagoslov sveč, tudi evharističnih za dom, nabirka za ogrevanje in
razsvetljavo: z nakupom sveč bomo pomagali Skupnosti katoliške mladine (SKAM);
ne pozabimo na dar za ogrevanje in razsvetljavo.
- Blagoslov sv. Blaţa, dan po svečnici – 3.2: ohranimo zaupanje v priprošnjika v
boleznih grla
- Svetovni dan bolnikov – 11.2.: po maši bi imeli po cerkvi kratko procesijo z lučkami
5. Razno
- še letos bodo proglašeni za blaţene papeţ Janez Pavel II. (1. maja) ter drinske
mučenke (med njimi 2 Slovenki)

- obisk Berte Golob za bralce beril in druge: predvidoma v sredini februarja, četrtek
po večerni maši v Jurjevi dvorani. G. ţupnik bo na predavanje povabil tudi bralce
beril iz dekanije na dekanijski konferenci 9.2.
- 11.2. (petek, ob 19.00) – Poljanski romarji: Romanje v Rim s kolesi. Potopisno
predavanje z diapozitivi bo v Jurjevi dvorani. Pripravljeno bo vabilo (za organizacijo:
Jezeršek Aleš)
- ORATORIJ v Stari Loki (okvirno 6.-9.7.): na pobudo Špele Jezeršek se je ţe sestal
pripravljalni odbor (Eva Omejc, Špela Jezeršek, Tine Oblakovič, Andrej Hoivik, g.
ţupnik). Struktura: 4 stebri = dom – šola – dvorišče – ţupnija. Temelj = vrednote in
gradnja odnosov. PRIPRAVO IN IZVEDBO PRIPOROČAMO V MOLITEV! Morda bi
pripravili molitev v ta namen, da jo molimo po vsaki maši in se kot cela ţupnija
duhovno pripravljamo na ta dogodek.
- 28.1. (petek, ob 19.00) – Potovanje v Compostelo, avtor Vojko Gantar, predavanje
na OŠ Ivan Grohar, likovna učilnica
- MOLITVENA SKUPINA spet deluje (od decembra), vsak 2. in 4. torek v mesecu po
večerni maši v ţupnišču.
Sklep: G. župnik se z Berto Golob dogovori za datum njenega predavanja za bralce
beril sredi februarja. Predavanje bo v Jurjevi dvorani, vabimo širše! Na dekanijski
konferenci, ki bo 9.2., bo g. župnik na predavanje povabil tudi bralce beril iz cele
dekanije.
6. Zaključek z molitvijo.
Seja je zaključena ob 21.00 uri.
5. seja v pastoralnem letu 2010/11 bo predvidoma v ponedeljek, 21.2.2011 zvečer po
večerni maši.

VSE DOBRO!
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 25.1.2011

