ZAPISNIK
4. seje ŽPS Stara Loka z dne 27.1.2014
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, Marija Jezeršek, Marjan Klančar, Marcel Kokelj, Matjaž Košir,
Franc Pertovt, Pavle Pokorn, Marko Porenta, Tončka Trilar
Štefan Čadež, Ana Florjančič, Andrej Hoivik, Klemen Karlin, Tine Oblakovič,
Eva Omejc, Urška Omejc
Mojca Bernik, Slavko Dobrajc

Dnevni red:
1. Češčenje najsvetejšega v župnijski cerkvi z litanijami
2. Molitev in uvodni pozdrav župnika
3. Ugotovitev navzočnosti
4. Študijsko temo NA POTI K IZVIRU. 4. Mesto Božje besede v mojem življenju, str. 19
predstavi Mojca Berce.
Kako (ali in koliko) zares poslušam Božjo BESEDO? – Kako (ali in koliko) BESEDO
udejanjam v svojem življenju? Človek je tempelj Svetega Duha in živih od Božje
BESEDE.

- Kako poslušanje Božje besede vpliva na moje življenje, na moje odločitve? … Ko
sem v dialogu / osebnem odnosu z Bogom, lahko Bog vpliva name. Ko je v človeku
več Boga, je več veselja, več upanja.
- Se je moje razumevanje Božje besede v teku življenja spreminjalo? Kako?
- Si znam (hočem) vzeti čas za branje in premišljevanje Svetega pisma?
- Kje sem jaz v odnosu do Boga v vseh dejavnostih, ki jih imamo v župniji? Kaj bi lahko
oživil(i), izboljšal(i), poglobil(i) v naši župniji?
5. Pogovor o temi:
- doma, v krogu družine premalo beremo, premišljujemo Sveto pismo
- med sveto mašo pristopamo k MIZI BOŽJE BESEDE in k MIZI BOŽJEGA KRUHA –
EVHARISTIJE;
- poklicani smo ŽIVETI EVANGELIJ = uresničiti Jezusa, živeti Jezusove besede
- pomembno je UMEVATI Božjo BESEDO, ne le, da bi razumeli (»cefrali«), temveč
kako bi to ŽIVELI
- v župniji deluje skupina BESEDA ŽIVLJENJA; v občestvu z duhovnikom premišljevati
stavek iz evangelija kot ga je umevala Chiara Lubich (imamo kot prilogo k mesečnim
oznanilom)
6. Mesec februar
- statistika verskega življenja v letu 2013 (predstavljena v oznanilih za februar 2014):
38 krstov (47 v l. 2012), 4 poroke (12 v l. 2012), 44.000 obhajil (47.000 v l. 2012) 39
pogrebov - 16 moških, 23 žensk (24 v l. 2012), 14 od 39 umrlih previdenih (prejeli vse
zakramente); od 25 neprevidenih jih je 5 redno prejemalo zakramente, 7 je bilo na
domu maziljenih (ne tudi spovedanih zaradi bolezni).
- pobožnost petih prvih sobot na fatimski način – sobota, 1.2.: VSI POVABLJENI!
Nagovorimo domače, prijatelje, cele naše družine. Nadškof Anton Vovk je to
pobožnost obhajal VSE svoje življenje!
- Svečnica – nedelja, 2.2.: blagoslov sveč, darovanje sveč in voska za cerkev, nabirka
za ogrevanje in razsvetljavo (od poletja do sedaj je bilo za ogrevanje naročeno že za
8.000 EUR kurilnega olja, velik strošek!)
- blagoslov sv. Blaža – ponedeljek, 3. 2.: Ne pozabimo na lep star običaj Blaževega
blagoslova za varstvo pred boleznimi v grlu in vsakim drugim zlom!
- češčenje/adoracija pred najsvetejšim 24 ur na prvi petek, 7.2. – Ne pozabimo!
Povabimo »oddaljene«, še posebno svoje domače
- Svetovni dan bolnikov, praznik Lurške Matere Božje – torek, 11. 2.: ob koncu sv.
maše bo procesija z lučkami po cerkvi. VABLJENI! 
7. Razno
Kako je bilo:
- trikraljevska akcija: od petka popoldne do nedelje, 3., 4., 5.1.2014. Zbrali 3.950 EUR!
Sklep: Prvi sestanek vseh organizatorjev trikraljevske akcije (vodja akcije, šivilje,
voditelj otroškega zbora, izbran član ŽPS, župnik) naj bo v oktobru, da se lahko
pravočasno povabi veroučence, mladino, voditelje skupin, pripravi kostume, itd.
- pobožnost petih prvih sobot na fatimski način: v januarju smo začeli ponovno obhajati
to pobožnost. VSI POVABLJENI!
Kaj nas čaka:
- sreda, 29.1.2014 ob 19h bo v spodnji dvorani obrambnega stolpa Starološkega
(Strahlovega) gradu ustanovni zbor Kulturno-zgodovinskega društva Lonka Stara
Loka. Pobudnik je Klemen Karlin, ki je povezal prijatelje Stare Loke, da si skupaj

prizadevamo za oživitev kraja in skrbimo za ohranjanje naše bogate kulturne in
naravne dediščine. VABLJENI!
- torek, 11.2. ob 19h bo v spodnji dvorani obrambnega stolpa Starološkega
(Strahlovega) gradu PRVI STRAHLOV VEČER, ki ga organizira Kulturnozgodovinsko društvo Lonka Stara Loka v sodelovanju z Muzejskim društvom Škofja
Loka in KS Stara Loka-Podlubnik na temo Stara Loka kot je bila in kot si jo želimo.
- duhovna obnova za birmance: vsi termini v Planini pri Rakeku so zasedeni, potrebno
dogovoriti nove termine. VSI ŽUPLJANI SMO POVABLJENI, DA MOLIMO ZA
BIRMANCE, NJIHOVE DRUŽINE IN BOTRE, KATEHETE; ANIMATORJE ob tem
milostnem dogodku za vso župnijo!
8. Zaključek z molitvijo.
Seja je zaključena ob 20.30 uri.
5. seja v pastoralnem letu 2013/14 bo v ponedeljek, 24.2.2014 zvečer po večerni maši. 5.
študijsko temo: NA POTI K IZVIRU. Spodbujanje branja Božje besede v naši župniji pripravi
Matjaž Košir.

VSE DOBRO!
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 30.1.2014

