ZAPISNIK
4. seje ŽPS Stara Loka z dne 28.1.2013
Lokacija:
Prisotni:

Opravičeni:
Odsotni:

župnijska cerkev (po večerni maši) in župnišče Stara Loka (začetek ob 19.00)
Alojz Snoj (župnik), Zinka Benedik, Mojca Bernik, Slavko Dobrajc, Urška
Florjančič, Blanka A. Florjanovič, Andrej Hoivik, Marija Jezeršek, Marjan
Klančar, Marcel Kokelj, Tine Oblakovič, Franc Pertovt, Pavle Pokorn, Marko
Porenta, Tončka Trilar; pridruži se diakon Martin Golob
Mojca Berce, Štefan Čadež, Ana Florjančič, Klemen Karlin, Matjaž Košir,
Urška Omejc
Eva Omejc

Dnevni red:
1. Češčenje najsvetejšega v župnijski cerkvi z litanijami
2. Molitev in uvodni pozdrav župnika
3. Ugotovitev navzočnosti
4. Študijsko temo LETO VERE. Namen slovenskega pastoralnega načrta (PIP 40 - 60)
predstavi Marija Jezeršek.
Slovenski pastoralni načrt izhaja iz dveh temeljnih potreb kristjana:
- potrebe po MOČNEJŠI OSEBNI VERI
- potrebe po NOVI EVANGELIZACIJI
Temeljni namen načrta: Živa občestva Cerkve in njihovi posamezni člani bodo z
novo apostolsko gorečnostjo vabili in spremljali brate in sestre k osebni veri, k
osebnemu srečanju s Kristusom kot Odrešenikom človeka, da bi se lahko drug
drugemu darovali v ljubezni. Pripravljavci načrta nas slovenske katoličane izzivajo,
da vzamemo ta namen tako zares, da ga bomo znali povedati na pamet, iz globine
svojega srca
5. Pogovor o temi:
Pričujmo s svojim zgledom iz življenja. Bodimo hvaležni za dar vere in pogumno
izražajmo držo kristjana, s ponižnostjo v srcu. Brez nadutosti in moraliziranja.
6. Mesec februar
- statistika verskega življenja v letu 2012 (predstavljena v oznanilih za februar 2013):
42 krstov (29 v l. 2011), 24 pogrebov (32 v l. 2011), 12 porok (11 v l. 2011) doma in
še 2-3 drugod, 47.000 obhajil (43.000 v l. 2011)
- češčenje/adoracija pred najsvetejšim 24 ur na prvi petek, 1.2. – Ne pozabimo!
Povabimo »oddaljene«, še posebno svoje domače
- Svečnica – sobota, 2.2.: blagoslov sveč, darovanje sveč in voska za cerkev, nabirka
za ogrevanje in razsvetljavo; jutranji maši ob 8h in 10h, ker je pred prvo mašo ob 7.15
pobožnost prve sobote v mesecu na fatimski način
- blagoslov sv. Blaža – nedelja, 3. 2.: Ne pozabimo na lep star običaj Blaževega
blagoslova za varstvo pred boleznimi v grlu in vsakim drugim zlom!
- Svetovni dan bolnikov, praznik Lurške Matere Božje – ponedeljek, 11. 2.: letos ne bo
procesije z lučkami po cerkvi, ker je ob 19h v Sokolskem domu kulturni večer ob 150letnici prve Prešernove proslave v Loki; na začetku maše bomo v sprevodu z lučkami
pospremili kip Marije do oltarja. VABLJENI! 
- Pepelnica, začetek postnega časa, postna postava – sreda, 13. 2.
- Postni čas: vsak petek pred mašo mladi uprizorijo križev pot – sodelujejo posamezni
veroučni razredi po razporedu (posreduje Urška po lanskem »ključu«). Vzpodbuda
katehetov!

7. Razno
Refleksije:
- trikraljevska akcija: od četrtka do sobote, 27., 28. in 29.12.2012 v popoldanskih urah.
Zbrali 4.100 EUR!
- začetek obhajanja pobožnostih petih prvih sobot na fatimski način v januarju: LEP
OBISK! – zjutraj 60, zvečer 40
Dogodki pred nami:
- dramska igra o življenju Stanislava Leniča z naslovom: V imenu ljudstva! – nedelja,
3.2. ob 18h v Jurjevi dvorani
- pospravljanje jaslic in smrek: povabljeni v ponedeljek, 4.2. od 15h dalje do večerne
maše, nadaljujemo po večerni maši
- duhovna obnova za birmance v prihodnjem letu - Planina pri Rakeku, 9.-10.2. za
fante in 9.-10.3. za dekleta: za vse veroučence 7. in 8. razreda, razmisliti o sestanku
za starše (A. Snoj in M. Golob)
- 150-letnica prve Prešernove proslave – ponedeljek, 11.2. ob 19h v Sokolskem domu
- postna akcija Slovenske Karitas: 40 dni brez alkohola
- predavanja za postni čas: postna predavanja ob četrtkih zvečer (teme??)
- starološka Karitas (M. Jezeršek) se zahvaljuje za vse, kar smo darovali za dobrodelni
koncert in potrebe škofjeloške Karitas. Priporočajo se za prostovoljne darove – preko
celega leta imajo stroškov za cca. 600 EUR (voščilnice, darila za oskrbovance
doma,…).
Pobuda (A. Snoj): 4-dnevni izlet/romanje na grob sv. Pija v San Giovanni Rotondo
25.-28.4. (od četrtka do nedelje). Strošek cca. 400 EUR. V razmislek.
8. Zaključek z molitvijo.
Seja je zaključena ob 21.20 uri.
5. seja v pastoralnem letu 2012/13 bo v ponedeljek, 25.2.2013 zvečer po večerni maši.
Temo za februar – LETO VERE. Pastoralni izzivi – 1. del (PIP 61 - 85) pripravi Blanka A.
Florjanovič.
VSE DOBRO!
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 29.1.2013

