ZAPISNIK
4. seje ŽPS Stara Loka z dne 25.1.2016
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, Karmen
Hafner, Andrej Hoivik, Marija Jezeršek, Marcel Kokelj, Aleš Mohorič, Metka
Oblak, Franci Pertovt, Jan Pintar, Tončka Trilar, Špela Vodnik
Blanka A. Florjanovič
Marjan Debeljak

Dnevni red:
1. Češčenje Najsvetejšega v župnijski cerkvi z litanijami
2. Molitev in uvodni pozdrav župnika
3. Ugotovitev navzočnosti
4. Mesec februar
- statistika verskega življenja v letu 2015 (predstavljena bo v oznanilih za februar
2016): 35 krstov (36 v l. 2014 in 38 v l. 2013), od tega jih je polovica iz nezakonskih
skupnosti, 8, od tega 1 drugod (20 v l. 2014, od tega 3 drugod in 4 v l. 2013, od tega
1 drugod), 29 pogrebov (21 v l. 2014 in 39 v l. 2013), 48.000 obhajil, od tega 5.000 v
CSS (57.000 v l. 2014 in 44.000 v l. 2013), nedeljnikov cca. 700, od tega 150 pri
sobotnih večernih mašah
- Svečnica, praznik Jezusovega darovanja – torek, 2. 2.: blagoslov sveč, darovanje
sveč in voska za cerkev, nabirka za ogrevanje in razsvetljavo
- blagoslov sv. Blaža – sreda, 3. 2.: Ne pozabimo na lep star običaj Blaževega
blagoslova za varstvo pred boleznimi v grlu in vsakim drugim zlom!
- PRVI PETEK & PRVA SOBOTA: češčenje/adoracija pred najsvetejšim 16 ur (8h –
24h) na prvi petek, 5.2. – Ne pozabimo! Povabimo »oddaljene«, še posebno svoje
domače Ohranjajmo najpomembnejšo pobožnost, ki jo ima Cerkev!
Župnik bo voditeljem skupin posredoval imena nekaterih novih faranov, ki so se
preselili k nam, da jih lahko povabimo k češčenju.
- sobota, 6. 2. 2016 – pobožnost 5 prvih sobot na fatimski način kot priprava na
prihod kipa fatimske Marije v Slovenijo. Ob 7.15 in 17.15. Vpišimo se na seznam
tistih, ki vodijo pobožnost (vsakokrat 2 bralca in 1 molivec rožnega venca). Vsakokrat
se voditelji zberejo 10 min pred začetkom pobožnosti v zakristiji, kjer dobijo vsa
navodila.
- Pepelnica, začetek postnega časa, postna postava – sreda, 10. 2.
- Svetovni dan bolnikov, praznik lurške Matere Božje – četrtek, 11. 2.: po maši
procesija z lučkami po cerkvi
5. Razno
Kako je bilo:
- nedelja, 20. 12. – Družinski referendum: HVALA BOGU, da smo se prebudili, odšli na
volišča in zavrnili zakon, ki je v nasprotju z naravnim zakonom in družino v božjem
načrtu! Nekaj več kot 63% je bilo glasov proti.
- trikraljevska akcija je potekala v sredo, 30. 12. 2015, soboto, 2. 1. in nedeljo, 3. 1.
2016 v popoldanskih urah. Zbrali so 3.502 EUR za slovenske misijonarje (lani 4.096
EUR). Letos je bil zelo slab odziv otrok v adventni akciji OTROCI ZA OTROKE,
oddanih je bilo zelo malo adventnih hranilnikov, zbrali cca. 200 EUR (lani 440 EUR).
Letos do zadnjega nismo vedeli kdaj bo akcija potekala. Mnogi niso mogli sodelovati,
ker niso bili obveščeni, težko je bilo dobiti voditelje, župljani niso vedeli kdaj lahko

pričakujejo kolednike. V prihodnje je poleg same organizacije koledovanja
potrebno poskrbeti tudi za dobro duhovno pripravo kolednikov. Datum
koledovanja in skupino, ki bo organizirala akcijo, je potrebno določiti že na prvi
jesenski seji ŽPS (september 2016). K sodelovanju že na začetku povabiti
mladinsko skupino!
- sreda, 6. 1. 2016, pri večerni maši — Zaključek koledovanja z zahvalno mašo na
praznik treh kraljev. Koledniki so pri maši zapeli koledniško pesem.
Kaj nas čaka:
- vsako 2. in 4. nedeljo v mesecu do aprila bodo pri 9-i maši sodelovali birmanci (berila,
prošnje). Prvič 24. 1., sodelovali sta dve skupini.
- petek, 29. 1. – Srečanje možakarjev na temo Poslanstvo moškega. V župnišču v
Škofji Loki ob 19 .uri. Za vse možakarje, ki o tem razmišljate in bi radi skupaj kaj
ukrenili. Vodi: p. Viljem Lovše in eden ali dva izmed Mož sv. Jožefa.
- sobota, 6. 2. do nedelja, 7. 2. – drugo srečanje v II. sezoni Družinske akademije pod
naslovom Vikend za pare, da bi skupaj rasla v globino najinega odnosa, Planina pri
Rakeku. Gosta: zakonca Scotto iz Italije.
- četrtek, 11. 2. – Letni zbor članov Lonke, Jurjeva dvorana ob 19h. Predvajanje
televizijske oddaje o Crngrobu iz dokumentarne serije Kulturni vrhovi in pogovor z
njenim scenaristom dr. Andrejem Dobleharjem.
- Pasijonski večer na Fari bo v soboto, 12. 3., ob 19h v prostorih stare dekanije.
Pobuda (Urška Florjančič): Prostore stare dekanije naj tisti, ki so jih v zadnjem letu
uporabljali, pospravijo za seboj (ostanki od kurjenja velikonočnega ognja, ostanki od
žaganja za stopnišče na zvonik, tepihi iz cerkve se vrnejo na svoja mesta). Karmen
Hafner bo naročila svojim fantom, da pospravijo tisti del, kjer so bili udeleženi.
- duhovni vikend za birmance bo 12. in 13. 3. v Jurjevi dvorani. Animatorje bo vodil
Nejc Povirk, ki je aktiven tudi pri vodenju duhovnih vikendov na Planini pri Rakeku.
Pomembno je, da bomo sodelovali tudi VSI DOMAČI ANIMATORJI, KATEHETI in
VSI; KI SE ČUTIJO NAGOVORJENI ZA DELO Z MLADIMI
- Pobude:
Marcel Kokelj pohvali lepa bogoslužja v cerkvi, ko pri prazničnih mašah med tednom
dopoldne sodeluje cel vrtec. Otroci zelo lepo sodelujejo pri sv. maši. Za nekatere
otroke je to edina priložnost, da se srečajo c cerkvenimi prazniki med tednom in
doživijo izkušnjo praznovanja z Jezusom, ker k večernim prazničnim mašam med
tednom prihaja zelo malo otrok z družinami.
Marcel Kokelj je povabil celotno župnijsko skupnost, da obiščemo vrtec v soboto,
27. 2. od 10h do 13h, na DAN ODPRTIH VRAT. To je priložnost za druženje, za
spoznavanje vrednot, ki jih živi vrtec, da pobližje spoznamo življenje in delo vrtca, ter
pedagoško metodo, ki vzgaja za skupnost. Priložnost, da gradimo mostove in
spoznavamo drug drugega, da odkrivamo obličje Jezusa v naši bližnjih in
oddaljenih
Špela Vodnik predlaga, da se nakupijo topla pregrinjala, da si jih ogrnemo čez noge,
ker je cerkev mrzla. Župnik omeni, da se v kratkem sreča gospodarski svet, ki bo med
drugim obravnaval tudi vprašanje ogrevanja cerkve (nove rešitve, izolacija strehe,
novi sistemi), kar pa ne bo rešeno takoj, ker gre za velike projekte. Urška Florjančič je
mnenja, da je ideja o pregrinjalih sama po sebi simpatična, ima pa tudi slabo stran:
pranje pregrinjal, veliko neznanih uporabnikov – ali se bomo res zavijali v ta
pregrinjala? Zinka Benedik doda, da njihova molitvena skupina že vrsto let pridno
uporablja to »metodo ogrevanja«, pri čemer nosijo s seboj svoja pregrinjala.

6. Zaključek z molitvijo.
Seja je zaključena ob 21.00 uri.
5. seja v pastoralnem letu 2015/16 bo v ponedeljek, 29.2.2016 zvečer po večerni maši.
Temo za februar z naslovom ZAKRAMENT ŽENINA IN NEVESTE (str. 36 v priročniku
pastoralnega načrtovanja za ŽPSje z naslovom Družina na poti k izviru) bo pripravila
Karmen Hafner.

VSE DOBRO!
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 26.1.2016

